
                                                                                                                                 
5. számú melléklet

A Honlap látogatásával összefüggő adatkezelés

Ön a Honlapot mindenfajta személyes jellegű információ megadása nélkül meglátogathatja,
megismerkedhet a Sótonyi Épületgépészet szolgáltatásaival .

1. Adatkezelők a Sótonyi Épületgépészet tagjai:

Cégnév Székhely Cégjegyzékszám/nyilvántartási
szám

Elérhetőség

S-Épgép Kft. 2074 Perbál, Dózsa u.
22.

13-09-200771 info@sotonyigepeszet.hu

Sótonyi  György
e.v.

2074 Perbál, Dózsa u.
22.

14421541 info@sotonyigepeszet.hu

Adatfeldolgozó: 2072 Enter Bt. mint az adatrögzítésre használt szerver üzemeltetője

2. A személyes adatok kezelésének célja:

I. A  Sótonyi  Épületgépészet  által  meghirdetett  munkakörökre  jelentkezés
biztosítása.

II. A Sótonyi Épületgépészet által kínált szolgáltatások nyújtása.

3. A  Sótonyi  Épületgépészet  által  meghirdetett  munkakörökre  jelentkezés  esetén  a
személyes  adatokat  toborzás  és  kiválasztás  céljából,  kizárólag  a  Sótonyi
Épületgépészetnél betöltendő állásokhoz használjuk fel. 

4. Különösen  kizárt  a  Felhasználók  adatainak  marketing  és  reklám  célokra  történő
felhasználása. A Sótonyi Épületgépészet vezetője és adminisztrációt végző munkatársa
fér hozzá az Ön által megadott adataihoz. 

5. Személyes  adatokat  a  Sótonyi  Épületgépészeten  kívüli  harmadik  személyeknek  nem
adunk át. Ez nem vonatkozik a törvényben előírt, hatósági adattovábbításokra, azonban
minden  egyes  adatkérés  tekintetében  a  Sótonyi  Épületgépészet  megvizsgálja  az
adattovábbítás jogalapját.

6. A Sótonyi  Épületgépészet  által  kezelt  személyes adatok köre:  teljes  név,  e-mail  cím,
illetve a jelentkezés során kitöltött adatok: természetes azonosítók, lakcím, telefonszám,
információk a végzettségéről/tanfolyamokról,  munkatapasztalat,  feltöltött  csatolmányok,
pl. önéletrajz/motivációs levél vagy vizsgaeredmények és bizonyítványok, fénykép.

A honlap felhasználója kötelezi magát arra, hogy kizárólag saját, valós adatot közöl.

7. Az adatkezelés jogalapja a Felhasználók önkéntes hozzájárulása. 



8. Személyes  adataik  kezeléséről  a  Felhasználók  tájékoztatást  kérhetnek:  a  Sótonyi
Épületgépészet által kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról,
az  adatokhoz hozzáférők  köréről  és az  adatfeldolgozókról.  A  tájékoztatás  kérhető  az
info@sotonyigepeszet.hu e-mail címen, illetve a 2074 Perbál, Dózsa u. 22. postai címen.
Ezeken az elérhetőségeken kezdeményezhető a személyes adatok törlése, helyesbítése,
módosítása is.  Az adatkezelő a kérelem benyújtásától  számított  legrövidebb idő alatt,
legfeljebb 30 napon belül írásban adja meg a tájékoztatást.

9. Az adatkezelés időtartama: a Sótonyi Épületgépészethez állásra jelentkező Felhasználók
esetén  a  jelentkező  személyes  adatait  a  Társaság  az  állás  betöltéséig  őrzi  meg  a
jelentkezői adatbázisban. Ha a Felhasználó elnyeri  az állást,  onnantól rá is a Sótonyi
Épületgépészet munkavállalóira vonatkozó adatkezelési szabályok lesznek érvényesek.
A  Sótonyi  Épületgépészet  szolgáltatásai  iránti  érdeklődés  esetén  az  adatkezelés
időtartama két év.

10. A  Felhasználó  jogosult  a  Nemzeti  Adatvédelmi  és  Információszabadság  Hatósághoz
fordulni:

1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C, www.naih.hu

Bármilyen technikai, illetve adatvédelemmel kapcsolatos kérdés esetén kérjük írjon az
info@sotonyigepeszet.hu e-mail címre!

11. Adatkezelők  felelőssége,  hogy  az  adatkezelés  során  felhasznált  adatokhoz  csak  és
kizárólag az adatkezelés céljára létrehozott alkalmazáson keresztül lehessen hozzáférni,
onnan  adatot  továbbítani,  adatot  kinyerni.  Egyéb  módon  történő  adattovábbítás,
adatkinyerés tilos. Az adatkezelők a különböző nyilvántartásaiban elektronikusan kezelt
adatállományok védelme érdekében megfelelő technikai megoldással biztosítja, hogy a
tárolt  adatok  ne  legyenek  összekapcsolhatók  és  az  érintetthez  rendelhetők.  Az
üzemeltető  a  biztonságról  szerverszintű  és  alkalmazásszintű  védelmi  eljárásokkal
gondoskodik.

12. Az adatvédelmi tájékoztató bármikor módosításra kerülhet. A felülvizsgált verziót feltöltjük
a  honlapunkra.  A  Felhasználó  köteles  időről-időre  ellenőrizni  a  honlapot,  hogy  az
esetleges  változásokról  tudomással  bírjon.  Ha  Ön  nem  ért  egyet  a  változtatásokkal,
kérjük, hogy jelezze szándékát személyes adatainak törléséről. 

Amennyiben  az  „Elfogadom” gombra  kattint,  kijelenti,  hogy  elolvasta,  megismerte,
megértette  és  tudomásul  vette  az  Adatvédelmi  tájékoztatóban  foglaltakat,  valamint
hozzájárul az abban foglaltakhoz. A tudomásul vétel tényét tároljuk.

 Üzenet küldése, e-mail küldése

 1. Amennyiben Ön a Honlapon feltüntetett levelezési címen, e-mail címen, telefonszámon,
vagy  az  információs  boksz  használatával  kapcsolatba  lép  a  Sótónyi  Épületgépészettel,
hozzájárulását  adja  ahhoz,  hogy  az  üzenetben  megadott  bármely  személyes  adatát  az
üzenet  tartalma  szerinti  (panaszkezelés,  észrevétel,  javaslat,  érdeklődés,  stb.)  célból  a
Sótónyi Épületgépészet mint adatkezelő kezelje.

2. Az adatok megadása önkéntes, a fenti célokkal történő adatkezeléshez való hozzájárulást
a Társaságunk megadottnak tekinti az üzenetek, panaszok, észrevételek, stb. elküldésével.
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Cookie 

1.  Tájékoztatjuk,  hogy  a  Sótonyi  Épületgépészet  ún  „cookie”-kat  (sütiket)  használ  a
weboldalán. 

2. A cookie-k (sütik) a webszerver által küldött, változó tartalmú, alfanumerikus információ
csomag, mely a felhasználó számítógépén rögzül és előre meghatározott érvényességi ideig
tárolásra  kerül.  A  cookie-k az adott  webhely  különböző  weblapjai  közötti  navigálás  és  a
webhely későbbi meglátogatásának megkönnyítése érdekében tárolnak állapotadatokat. 

3. A kereső és a Flash cookie-k tárolásának célja a felhasználói élmény növelése az által,
hogy megőrzik a látogató által preferált információkat, amíg egy adott oldalon tartózkodik. 

4. Sem a kereső sem a Flash cookie-k nem képesek a felhasználó azonosítására, kizárólag
a látogató számítógépének felismerésére alkalmasak. A cookie-k nem alkalmasak kód (azaz
programok) futtatására vagy vírusok másik számítógépre történő eljuttatására. 

5.  A  felhasználó  saját  internet  böngészőjében  letilthatja  vagy  engedélyezheti  a  cookie-k
telepítését  számítógépére,  azonban fontos tudni,  hogy valamennyi  süti  elutasítása ugyan
segítheti  személyes  adataink  védelmét,  azonban  egyes  weboldalak  használhatóságát
korlátozhatja.  Meg  kell  jegyeznünk  azonban,  hogy  az  egyszerű  böngészéshez  cookie
használata, engedélyezése nem szükséges. A sütik engedélyezését vagy letiltását általában
az internet böngészők Eszközök/Beállítások menüjében az Adatvédelem beállításai alatt, a
cookie vagy süti menüpontokban végezheti el a felhasználó. 

6.  A  látogató  számítógépe  merevlemezére  korábban  már  telepített  sütiket,  azok
érvényességi  idejének  lejártát  megelőzően  törölheti.  A  törlésre  többnyire  az  internet
böngésző  Eszközök/Beállítások  menüjében az Előzmények  terület  Törlés  menüpontjában
van lehetőség. 

7. Harmadik féltől származó sütiket az Ön számítógépe, telefonja, táblagépe is elmenti az
oldal látogatása során. 

Google Analytics 

1.  A  Google  Analytics  fáljai  az  oldal  monitorozásához  szükségesek,  valamint
információszerzésre szolgálnak az oldal felhasználásának módjáról. Ezeket az információkat
statisztikák készítésére és a portál további fejlesztésére használjuk. A Google Analytics fájljai
az  információkat  anonim  formában  tárolják,  mint  pl.  az  oldalt  látogatók  száma,  vagy  a
megtekintett  oldalak.  Ezek a fájlok  a Google  Analytics  által  kerülnek beállításra.  További
információ  eléréséhez  látogassa  meg  a  következő  magyar  nyelvű  oldalt:
http://www.google.com/analytics 

2. Bővebb információkért a sütikről, beleértve az elhelyezett sütik megtekintését, kezelését
és törlését, látogassa meg a www.allaboutcookies.org angol nyelvű oldalt. 

3.  A Google Analytics által  végzett  követés minden oldalon történő letiltásához látogassa
meg a http://tools.google.com/dlpage/gaoptout angol nyelvű oldalt.

Facebook Plug-in bővítmények

A weboldalon előfordulhatnak a Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304,
USA („Facebook”) által működtetetett Plug-in bővítmények.

http://tools.google.com/dlpage/gaoptout
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Ilyen Plug-in bővítmény lehet a Facebook „Like” gomb. Amennyiben a weboldal valamely
oldalára  ilyen  Plug-in  bővítményt  helyeztek,  úgy  a  Felhasználó  által  használt  Internet
böngésző közvetlen kapcsolatot hoz létre a Facebook szerverével, és e kapcsolat révén a
Plug-in megjelenik a Felhasználó képernyőjén. A beágyazott Plug-in és a Facebook közötti
direkt kapcsolat következtében a Facebook szervere értesítést kap arról, hogy Felhasználó a
honlap mely részét látogatta meg.

Amennyiben Ön csatlakozott a Facebook-hoz és a honlap látogatása közben épp be van
jelentkezve  a  Facebook-on,  a  Facebook  ezen  információt  hozzárendeli  az  Ön  saját
Facebook felhasználói oldalához. Amennyiben használja valamely Plug-in funkciót (pl. „like”
gombra történő kattintás vagy hozzászólás küldése), a használattal kapcsolatos információk
szintén rögzítésre kerülnek az Ön Facebook felhasználói oldalával kapcsolatban.

A  Facebook  részéről  történő  adatkezeléssel  kapcsolatos  további  információk,  valamint
tájékoztatás  a  személyes  adatainak  védelméhez  fűződő  jogairól  és  ezzel  kapcsolatos
lehetőségeiről a Facebook vonatkozó adatvédelmi szabályzatában érhetőek el.

Amennyiben el kívánja kerülni, hogy a Facebook hozzárendelje az Ön Facebook felhasználói
oldalához a jelen honlap meglátogatásának tényét és az ezzel kapcsolatos más adatokat,
akkor a honlap meglátogatását megelőzően ki kell jelentkeznie a Facebook-ról.


