
Online tájékoztató 

A jelen online tájékoztató (a továbbiakban: Tájékoztató) az Európai Parlament és a 

Tanács (EU) 2016/679 Rendeletében (Általános Adatvédelmi Rendelet, továbbiakban: 

„GDPR”), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 

szóló 2011. évi CXII. törvényben (továbbiakban: „Infotv.”) foglaltaknak megfelelően 

tartalmazza a Marketbau-Remeha Kft (székhelye: 2040 Budaörs, Gyár u. 2.), 

cégjegyzékszáma: 13-09-168192 a továbbiakban: Társaság vagy Adatkezelő) által a 

weboldalai (a továbbiakban: Weboldal) üzemeltetése során, online módon történő 

személyes adatok kezelésének különleges körülményeit. 

A jelen Tájékoztató kiterjed a társaság által üzemeltetett honlapok (kazan.hu, 

spiroterm.hu stb.) adatkezelésére is és a társaság Adatkezelési 

Tájékoztatójának kiegészítéseként, kizárólag az online felületen, a Weboldalon 

böngésző felhasználók (a továbbiakban: Felhasználók) tájékoztatására szolgál. 

A honlapon található adatokért, illetve információkért, valamint azok felhasználásából 

eredő esetleges károkért és hátrányokért semmilyen felelősséget nem vállalunk. 

Örülünk annak és megtiszteltetés számunkra, ha bárki saját weboldalán a 

weboldalunkra mutató internetes hivatkozást helyez el. Az üzemeltető írásbeli 

engedélye nélkül tilos azonban jelen weboldal oldalait, vagy annak részét más 

webhelyekre beilleszteni, mintegy saját oldalként feltűntetve azt. Elhatárolódunk 

azoktól az esetektől, amikor jelen weboldal bármely felületére mutató internetes 

hivatkozásokat törvénytelenül működtetett, obszcén tartalmú, illetve másokat sértő 

internetes oldalakon helyezik el, és ezzel árt vagy árthat jelen weboldal hírnevének és 

érdekeinek. Az üzemeltető minden ilyen eset ellen fellép. 

A Felhasználók internetes böngészési viselkedésére vonatkozó adatokat a társaság a 

szolgáltatásai fejlesztésére, sikerességének mérésére használja fel. Az adatkezelés 

jogalapja a társaság azon jogos érdeke, hogy tisztában legyen ügyfélköre 

szolgáltatásokra és termékekre vonatkozó igényével, érdeklődésével, ennek 

megfelelően termékeit és szolgáltatásait fejleszthesse, visszacsatolást kaphasson üzleti 

tevékenysége sikerességéről. Az oldal – az egyes funkciókban megadott adatokon kívül 

– személyes adatokat nem gyűjt. 

Cookie-k és egyéb technológiák 

A cookie-k kis szövegfájlok, amelyeket az Ön által megnyitott webhelyek helyeznek el 

az Ön számítógépén. Széles körben használatosak, céljuk a webhelyek működtetése 

vagy működési hatékonyságának javítása, valamint az, hogy információkat gyűjtsenek 

a webhely üzemeltetőjének/tulajdonosának. 

https://www.kazan.hu/adatkezeles
https://www.kazan.hu/adatkezeles


A cookie-k segítségével javítani lehet a webhelyek használhatóságát és áttekintést 

adnak arról, hogyan használják a látogatók a weboldalakat. Általuk a felhasználó 

személyes szükségleteire szabható a webhely, javítható az oldalak 

felhasználóbarátsága. Visszajelzést nyújtanak a felhasználó elégedettségéről, és az 

internet más oldalain is kapcsolatot biztosítanak a felhasználóval. 

A weboldal által használt cookie-k 

Munkamenet-cookie-k 

A munkamenet-cookie-k olyan ideiglenes cookie-fájlok, amelyek a böngésző 

bezárásakor törlődnek. Ha a felhasználó újraindítja a böngészőt, majd visszatér arra a 

webhelyre, amely az adott cookie-t létrehozta, a webhely ezt nem érzékeli és a 

felhasználót új látogatóként fogja kezelni. 

Állandó cookie-k 

Az állandó cookie-k addig maradnak a böngészőben, amíg a felhasználó manuálisan 

nem törli őket, vagy amíg a böngésző nem törli őket a cookie-ban beállított lejárati 

idő végén. Ezek a cookie-k felismerik a régi felhasználót visszatérő látogatásakor. 

Szükséges cookie-k 

A szükséges cookie-k nélkülözhetetlenek a weboldal működéséhez. A felhasználó 

ezek segítségével járhatja be a weboldalt és használhatja annak elemeit. 

A Társaság számára információt nyújtó cookie-k 

Ezek azok a cookie-k, amelyeket a Társaság helyez el a weboldalon, és kizárólag ez a 

weboldal képes olvasni őket. 

Cookie-k elhelyezése történik meg a társaság hirdetéseiben, amikor harmadik felek 

tulajdonában lévő egyéb weboldalakra (pl. Facebook) kerülnek ki. Ezek a cookie-k 

olyankor küldenek információt, ha a felhasználó rákattint a hirdetésre, vagy 

kapcsolatba lép vele. A társaság az ilyen cookie-k révén szerzett információt arra 

használhatja, hogy olyan hirdetéseket kínáljon fel a felhasználónak, amelyek a 

felhasználó korábbi online viselkedése alapján valóban fontosak és érdekesek lehetnek 

számára. 

Egyéb online adat 

A Társaság weboldalai más olyan technikai elemeket is használnak, amelyek alkalmasak 

a felhasználók böngészésének nyomon követésére. Ilyenek a naplófájlok, az IP-címek, 

és a webjelzők, amelyek a weboldal felhasználó-baráttá alakításában segítenek. 



Naplófájlok 

A Társaság által (vagy a nevében eljáró harmadik fél által) végzett információgyűjtés 

naplófájlok formájában is történhet. Ezek egy-egy felhasználó böngészési szokásairól 

gyűjtenek statisztikákat. Ezek a naplóbejegyzések személyes adatot nem szolgáltatnak, 

anonim módon generálódnak és főként a következő információk szolgáltatásában 

segítenek: (a) a felhasználó által használt böngészőtípus és operációs rendszer, (b) a 

felhasználó munkamenetéről szóló információk (pl. mikor és milyen URL-ről érkezett, 

mely oldalakat tekintette meg és milyen hosszan), és (c) más navigációs vagy látogatói 

útvonalról szóló adatok. 

IP-címek 

Az IP-cím az a szám, amelynek segítségével a hálózat számítógépei azonosítják a 

felhasználó számítógépét, valahányszor a felhasználó csatakozik az internetre. A IP-

címek rögzítésének célja: (a) műszaki hibák elhárítása, (b) a weboldal biztonsága és 

védelme, (c) információ gyűjtés a weboldalak használatáról valamint (d) a tartalom 

testreszabása. 

Cookie-k egyéni beállításai 

A felhasználó feladata beállítani számítógépét a cookie-k fogadására, vagy 

elutasítására. A böngészőben be lehet állítani, hogy cookie-k elfogadása előtt 

figyelmeztesse a felhasználót, de egyszerűen le is lehet tiltani a cookie-kat. A weboldal 

nagy részének használatához nem feltétlenül szükségesek a cookie-k, de letiltásuk 

esetén a felhasználó nem fog hozzáférni a weboldal összes funkciójához. Útmutatásért 

kattintson böngészője (pl. Internet Explorer, Firefox) „súgó” gombjára. 

Webanalitika 

Az Adatkezelő igénybe veszi a Google LLC, (1600 AmphitheatreParkway Mountain 

View CA 94043), amely részese az EU-U.S. adatvédelmi pajzsnak (székhely: 1600 

AmphitheatreParkway, Mountain View, CA 94043, USA) GoogleAnalytics, 

GoogleAdwords, a FacebookIreland Ltd. (4 Grand CanalSquare, Grand CanalHarbour, 

Dublin 2, Ireland), Optimonk, Webshop Marketing Kft. (4028 Debrecen, Kassai út 129.; 

Cg. 09-09-024017) webanalitikai szolgáltatását. 

A webanalitikai szolgáltatások is cookie-kat használnak, abból a célból, hogy segítse az 

online felületek használatának elemzését. A felhasználó az online felületeken, az 

azokhoz történő külön és kifejezett hozzájárulással engedélyezi, hogy cookie-k által 

létrehozott, az online felület használatára vonatkozó információkat a GoogleAnalytics 

és a GoogleAdwords a szervereire továbbítsa. A weboldalon biztosított külön 

hozzájárulás megadásával a felhasználó hozzájárul adatainak gyűjtéséhez és 

elemzéséhez a fentiekben meghatározott módon és célokra. A fenti szolgáltatók ezeket 



az információkat az online felületek érintett személy által történő használatának 

értékelésére, elemzésére, az online felületeken végrehajtott tevékenységekről szóló 

riportok összeállítására, valamint az azokon végzett tevékenységekkel és 

internethasználattal kapcsolatos egyéb szolgáltatások nyújtására használják. 

A weboldal használatakor a felhasználó elfogadja a fenti információkat, függetlenül 

attól, hogy azokat elolvasta-e vagy sem. 

 


