
ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 

 

1. Általános rendelkezések 

Ön a https://collabit.hu oldal (a továbbiakban: Honlap) használatával magára nézve kötelezőnek fogadja 

el a jelen Adatkezelési Tájékoztató rendelkezéseit. 

Adatkezelő (egyben a Szolgáltató) a jelen Szabályzat tekintetében: 

• Név: CollabIT Zrt. 

• Székhelye: 1119 Budapest Fehérvári út 77 Fszt. 

• Postacíme: 1119 Budapest Fehérvári út 77/C 

• Elektronikus (e-mail) cím: info@collabit.hu 

• Cégjegyzékszáma: 01-10-140165 

• Nyilvántartást vezető bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága 

• Adószáma: 26645357-2-43 

A személyes adatokat bizalmasan, a hatályos jogszabályi előírásokkal összhangban kezeljük, 

gondoskodunk azok biztonságáról, megtesszük azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, valamint 

kialakítjuk azokat az eljárási szabályokat, amelyek a vonatkozó jogszabályi rendelkezések és más ajánlások 

érvényre juttatásához szükségesek. 

 

2. Jogszabályi háttér 

Az általunk végzett adatkezelésre elsősorban az alábbi jogszabályokban rögzített rendelkezések az 

irányadóak: 

• a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 2:43§ e.) pont („Ptk.”) 

• az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv. 

(„Adatvédelmi tv.”); 

• az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint információs társadalommal összefüggő 

szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. tv. („Eker. tv.”); 

• az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. 

január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről szóló 1998. évi VI. törvény; 

• a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 

1995. évi CXIX. Törvény („Katv.”) 

• az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete („GDPR”) 

 

3. A kezelt adatok köre, az adatkezelés jogalapja, célja és időtartama 

Ajánlatkérés a honlapon keresztül 

A honlapon lehetőséget biztosítunk arra, hogy ajánlatkérést küldjön a részünkre. 

Ehhez az alábbi adatokat kell megadnia: 

• Név 

• Email cím 

• Telefonszám 

• Kiegészítő információk, amely személyes adatot tartalmazhat 

Az adatkezelés célja: személyre szabott ajánlat küldése 

Az adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bek. a.) pont alapján az Ön -megfelelő tájékoztatáson alapuló- 

önkéntes hozzájárulása 

Az adatkezelés időtartama: A hozzájárulás visszavonásáig. 



Tájékoztatjuk, hogy a hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtt az Ön hozzájárulása alapján 

végrehajtott adatkezelés jogszerűségét. 

  

Cookie-k (másnéven sütik) használata 

Mi az a cookie? 

A Honlap cookie-kat használ. A cookie-k rövid, szöveges fájlok, amelyeket a számítógép, tablet vagy 

mobiltelefon tárol. Némely cookie-k ahhoz szükségesek, hogy a honlap működése optimális legyen; más 

cookie-k segítik a honlap fejlesztését vagy lehetővé teszik, hogy jobb felhasználói élményt nyújtsunk a 

honlap látogatóinak. 

 

Cookie típusok 

A Honlap az összegyűjtött információkat cookie-k segítségével használja fel az alábbi célokra: 

• funkcionális célok: megkönnyítik a navigálást a honlapon, 

• analitikai célok: lehetővé teszik a honlap használatának elemzését. Ennek segítségével 

láthatjuk, hogy mely bejegyzések és oldalak látogatottsága a legnagyobb, honnan származnak 

a hibaüzenetek, annak érdekében, hogy a weboldal működése zavartalan és optimális legyen, 

• oldalak, illetve oldal elemek tesztelése mely lehetővé teszi, hogy a weboldalt az Ön igényeihez 

és a felhasználói tapasztalatokhoz igazítsuk. 

• célzó, hirdetésekre használt cookie-k, hogy a látogatók olyan információkkal találkozzanak, 

amelyek számára érdekesek vagy fontosak lehetnek. 

 

Használt cookie-k listája 

• “visited” – az oldal első látogatásakor rögzítjük 

• “cb-enabled” – A cookie-k használatának engedélyezését rögzítjük 

• fr, _fbp Facebook által használt cookie 

• “_ga”, “_gat”, “_gid”,  “_utma”, “_utmb, “_utmc”, “_utmz” – Google Analytics analitikai 

eszköz által használt cookie-k 

• PHPSESSID 

A honlap jellemzően csak first party (local) cookie-kat használ. 

 

Cookie-k eltávolítása 

A cookie-k be- és kikapcsolásával, valamint eltávolításával kapcsolatban részletes információk találhatók 

a böngésző Súgó menüpontjában. 

 

Az adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bek. a.) pont alapján az Ön -megfelelő tájékoztatáson alapuló- 

önkéntes hozzájárulása 

Az adatkezelés időtartama: az Ön hozzájárulásának visszavonásáig. 

Tájékoztatjuk, hogy a hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtt az Ön hozzájárulása alapján 

végrehajtott adatkezelés jogszerűségét. 

 

Naplóállományok (logfile-ok) 

A szolgáltatások igénybevétele érdekében a rendszer automatikusan naplózza az alábbi adatokat: 

• az Ön számítógépének dinamikus IP-címe 



• az Ön számítógépének beállításaitól függően az Ön által használt böngésző és az operációs 

rendszer típusa 

• az Ön weboldallal kapcsolatos aktivitása 

• az aktivitás időpontja 

Az adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f.) pontja alapján a CollabIT Zrt. jogos érdeke 

Adattárolás időtartama: keletkezéstől számított 90 nap 

 

Érdekmérlegelési teszt a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f.) pontja alapján végzett adatkezelésre tekintettel: 

• Az adatkezelés célja: Ezen adatok felhasználása egyrészről technikai célokat – úgymint a 

szerverek biztonságos működésének elemzése, utólagos ellenőrzése, biztonsági eltérések 

rögzítése – szolgál, másrészről ezen adatokat oldalhasználati statisztikák készítéséhez, a 

felhasználói igények elemzéséhez használjuk fel a szolgáltatások színvonalának emelése 

érdekében. 

• Az adatkezelő jogos érdeke: a Honlap rendelkezésre állásához és biztonságos működéséhez a 

CollabIT Zrt.-nek jogszerű érdeke fűződik. 

• Az érintett személyes adatai védelmével kapcsolatos jogai és szabadságai: 

Az érintett fenti adataiból az adatkezelő nem képes azonosítani az érintettet.A naplófájlokban tárolt 

adatok nem kerülnek összekapcsolásra olyan egyéb információkkal sem, amelyek lehetővé tennék az 

adatok mögött álló személy beazonosítását. Az adatok kezelése az érintett magánszférájára nincs hatással, 

az érintett adatvédelemmel kapcsolatos jogaira és szabadságaira ezen adatkezelés nem jelent veszélyt. 

Az érdekmérlegelési teszt eredményeként megállapítható, hogy a CollabIT Zrt. jogos érdekével szemben 

az érintett érdeke nem élvez feltétlen elsőbbséget, az adatkezelés nem korlátozza az érintett 

magánszféráját. 

 

4. Az adatfeldolgozók adatai, elérhetőségei: 

• A Honlap független látogatottsági és egyéb webanalitikai adatainak kinyerése érdekében a 

igénybe vesszük a Google Anatitycs szoftvert, ezért ezen adatok vonatkozásában a Google 

Inc., mint adatfeldolgozó jár el. A Google Inc. Adatvédelmi irányelve a 

https://policies.google.com/ oldalon érhető el. 

A Honlap használatával igénybevételével Ön hozzájárulását adja az adatainak Google általi 

feldolgozásához. 

Székhely: US, CA 94043, Mountain View, Amphitheatre Parkway 1600 

Kapcsolattartó: Google Számítástechnikai Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1023 

Budapest, Árpád fejedelem útja 26-28.) 

Elérhetőségek: googlekft@google.com 

• A szerverszolgáltató, amely tárhelyszolgáltatási szerződés keretében a kezelésünkben lévő 

lévő személyes adatok tárolásáról és biztonságáról, védelméről gondoskodik: 

o Név: VNM Zrt. 

o Cím: 1118 Budapest, Rétköz utca 7. (5. emelet) 

o Telefon: +36 1 878 1848 

o E-mail: info@voipnetwork.hu 

o Weboldal: http://www.voipnetwork.hu/ 

  



Fenntartjuk magunknak a jogot arra, hogy a fentiekben felsoroltakon kívül további adatfeldolgozókat 

vegyünk igénybe azzal, hogy a további adatfeldolgozók nevét és címét a legkésőbb az adatfeldolgozás 

megkezdésekor a felhasználók számára hozzáférhető módon közzétesszük. 

 

5. A személyes adatok megismerésére jogosultak: 

Azon saját alkalmazottaink, megbízottaink és egyéb közreműködőink, akiknek munkakötelezettségeik 

teljesítéséhez vagy az általuk elvégzendő feladat ellátásához a kezelt adatok megismerésére szükségük 

van. Kötelesek vagyunk biztosítani, hogy az általunk kezelt adatok megismerésére jogosultak mindenkor 

betartsák a jelen adatkezelési tájékoztatóban, valamint az irányadó jogszabályokban foglalt előírásokat. 

 

6. Az Ön jogai az adatkezeléssel kapcsolatban 

Az adatkezeléssel kapcsolatos jogai érvényesítésére irányuló kérelmét az info@collabit.hu e-mail címre 

küldheti el. 

 

7. Jogorvoslati lehetőségek 

Jogsértés esetén jogorvoslatért fordulhat: 

a.) a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz 

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. 

Postacím: 1530 Budapest, Pf. 5. 

Telefon: 06 -1- 391-1400 

Telefax: 06-1-391-1410 

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu 

  

b.) az Ön lakóhelye, ill. tartózkodási helye szerint illetékes Törvényszékhez. 


