Jelen adatkezelési tájékoztatóval (a továbbiakban: „Tájékoztató”) a Rollet Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-303490; adószám:
26130107-2-41; székhely: 1051 Budapest, Vörösmarty tér 7-8. IV. em.; a továbbiakban: „Szolgáltató”) által üzemeltetett
https://www.tesztallomas.hu elérésű honlap (a továbbiakban: „Honlap”) minden látogatójának (a továbbiakban: „Honlap
Látogató”) a Honlapon használt cookie-kkal összefüggésben végzett adatkezelésre vonatkozik és az érintettek
tájékoztatására szolgál.
I.

A Szolgáltatóra, mint adatkezelőre vonatkozó információk
Az adatkezelő neve: Rollet Kft.;
Az adatkezelő székhelye: 1051 Budapest, Vörösmarty tér 7-8. IV. em.;
A Szolgáltató részéről adatkezeléssel kapcsolatos kérdésekben kijelölt kapcsolattartó
neve: Nagy Kristóf
e-mail címe: kristof.nagy@rollet.app

II.

A cookie-k rögzítése
A Szolgáltató a Honlapján a felhasználói élmény növelése és a felhasználás kényelmesebbé tétele érdekében
rövid szövegeket, anonim felhasználói azonosítókat, ún. cookie-kat használ. A cookie-k egyedi számítógépazonosítót, profilinformációkat tárolnak a Honlap Látogató számítógépére, készülékére elhelyezve
meghatározott ideig. A cookie-k a Honlap Látogató személyének azonosítására nem alkalmasak, azonban
alkalmasak a számítógépének, készülékének azonosítására, felismerésére.
A Honlap Látogató a Honlap első meglátogatásakor jogosult megadni a hozzájárulását a Szolgáltató által
alkalmazott cookie-k fogadásához, továbbá azokat saját böngészőjében is. A cookie-k számítógépen való
elhelyezésének megtiltása esetén azonban a felhasználói élmény nem változik.
A Szolgáltató igénybe veheti harmadik fél szolgáltatók reklám szolgáltatását, amely során a harmadik fél
reklámszolgáltató cookie-k segítségével elmentheti a Honlap Látogatójának adatait, különösen a Honlap
látogatásának tényét, idejét, a Honlapon töltött időt stb., annak érdekében, hogy a Honlap Látogató a
Szolgáltatásra vonatkozóan célzott hirdetést kaphasson. Erről a Honlap Látogató külön értesítést kap és külön
hozzá kell járulnia ezen hirdetésekhez való hozzájutáshoz.
A Szolgáltató által használt cookie-k típusai a következők:
-

-

A weboldal működéséhez elengedhetetlenül szükséges cookie-k. A weboldal technikai
működéséhez (pl. a grafikai tartalmak hibátlan megjelenítéséhez) feltétlenül szükségesek, ezért
kikapcsolásukra nincs lehetőség, ugyanakkor semmilyen, személyes adatnak minősülő információt nem
gyűjtenek.
Teljesítmény-cookie-k. A weboldal látogatottságának, valamint a felhasználók weboldalon kifejtett
aktivitásának mérésére szolgálnak, annak érdekében, hogy a weboldal hatékonyságát folyamatosan
fejleszthessük. Kikapcsolásukra a cookie beállításokban van lehetőség.
Egyedi beállításokkal kapcsolatos cookie-k – marketing kampányaink hatékonyságának növelésére,
valamint a weblap-élmény fokozására szolgálnak. Kikapcsolásukra a cookie beállításokban van
lehetőség.
Hirdetési cookie-k – a Szolgáltató által igénybe vett harmadik fél szolgáltatók által elhelyezett reklámok
működését biztosítják. Kikapcsolásukra a cookie beállításokban van lehetőség.

Az alábbi táblázatból megtudhatja, hogy pontosan milyen cookie-kat használunk a weboldalon és melyek ezek
főbb jellemzői.
III.

Az adatkezelés jogalapja
A weboldal működéséhez elengedhetetlenül szükséges cookie-k kivételével (amelyek nem gyűjtenek
személyes adatnak minősülő információkat) a cookie-k alkalmazása az Ön kifejezett és megfelelő tájékoztatás
birtokában adott hozzájárulásán alapul, ez képezi a kapcsolódó adatkezelés jogalapját. A cookie-k
alkalmazására kizárólag akkor kerül sor, ha ön az erre szolgáló felületen azok használatát kifejezetten
engedélyezi. A beállítások módosítására – és e körben a hozzájárulás visszavonására – bármikor lehetősége
van.

IV.

Az adatkezelés időtartama
A Honlap látogatásához kapcsolódó személyes adatokat az adatkezelő a jogai és jogos érdekei érvényesítése
érdekében a látogatás idejétől számított öt (5) évig (vagy ha az esetleges igényérvényesítés elévülési ideje
hosszabb, ezen időtartam végéig) őrzi meg. A meghatározott idő elteltével az adatok törlésre, illetve

anonimizálásra kerülnek. A rögzített adatokhoz a Szolgáltató munkatársai, valamint a II.
pontban említett harmadik fél szolgáltatók munmkatársai férhetnek hozzá a fenti célok
biztosítása érdekében. A rögzített adatok továbbítására csak a II. pontban foglalt, valamint a
jogszabályokban rögzített esetekben, célokból és a jogszabály által erre felhatalmazottak
részére van lehetőség. A honlap használatával összefüggő anonimizált adatok statisztikai
célokra felhasználhatók.
V.

Az Ön jogai
1. Az átlátható tájékoztatáshoz és kommunikáció való jog. A Szolgáltató megfelelő intézkedéseket hoz annak
érdekében, hogy az Érintett részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó valamennyi információt és
minden tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően
megfogalmazva nyújtsa. A Szolgáltató személyes adatok kezelésére vonatkozó jelen Tájékoztatójának
mindenkor hatályos változatát az Érintett a Szolgáltató weboldalán, valamint az Alkalmazáson belül érheti el.
2. Hozzáférési jog. Az Érintett jogosult arra, hogy a Szolgáltatótól visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy
személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy
a személyes adatok köréhez, az adatkezelés céljához, az adatkezelés címzettjeihez, az adatok tárolásának
tervezett időtartamához, az adatok forrására vonatkozó információhoz vagy jogszabályban meghatározott
más információhoz hozzáférést kapjon.
3. A helyesbítéshez és törléshez való jog. Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére a Szolgáltató indokolatlan
késedelem nélkül helyesbítse vagy kiegészítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. A Szolgáltató
kifejezetten kéri minden Érintettől, hogy bármilyen adatváltozás, hibásan rögzített adat észlelése, esetleges
valótlan adat megadása esetén kezdeményezzék a Szolgáltatónál a pontatlan személyes adatok kijavítását.
4. Az adatkezelés korlátozásához való jog. Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére a Szolgáltató korlátozza az
adatkezelést, ha az az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, az adatkezelés jogellenes, és az adatok
törlése helyett az érintett az adatok felhasználásának korlátozását kéri, az adatkezelőnek már nincs szüksége
a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az Érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez,
érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen.
5. Az adathordozhatósághoz való jog. Az Érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa a Szolgáltató
rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban
megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy
ezt akadályozná a Szolgáltatót, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta.
6. A tiltakozáshoz való jog. Az Érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor
tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen, ha az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott
közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges vagy az
adatkezelés a Szolgáltató vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, ideértve az
említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Ebben az esetben a Szolgáltató a személyes adatokat nem
kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják,
amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi
igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.
7. Jogérvényesítés. Az Érintett a jelen 7. pontban kifejtett jogait a Szolgáltató support@rollet.hu e-mail címére
küldött kérelmében érvényesítheti.
8. Adatvédelmi tisztségviselő. A Szolgáltató adatvédelmi tisztviselőt jelöl ki, tekintettel arra, hogy a
Szolgáltatás mint a Szolgáltató alaptevékenysége olyan adatkezelési műveleteket foglal magában, amelyek
jellegüknél, hatókörüknél és/vagy céljaiknál fogva az Érintettek rendszeres és szisztematikus nagymértékű
megfigyelését teszik szükségessé. Az adatvédelmi tisztviselő a következő e-mail címen közvetlenül
elérhető: support@rollet.hu.

VI.

Jogorvoslat

•
•
•
•
•
•

Amennyiben a Szolgáltató az érintett valamely fenti igénye vonatkozásában nem tesz eleget
kötelezettségének, abban az esetben az érintett kérelme alapján a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóság (a továbbiakban: „NAIH”) az ügyben vizsgálatot indít, vagy hatósági eljárást
folytat le.
A NAIH elérhetőségei:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
Telefon: 061/391-1400
Fax: 061/391-1410
E-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu
Weboldal: https://www.naih.hu
A NAIH döntésétől függetlenül az Érintett a jogainak megsértése esetén az illetékes bírósághoz fordulhat.
Ön – panasztételi jogától függetlenül – fenti jogsérelem esetén bírósághoz is fordulhat. A Szolgáltató esetében
az illetékes bíróság a Fővárosi Törvényszék, azonban Ön a pert a lakóhelye szerinti törvényszék előtt is
megindíthatja. A törvényszékek elérhetősége az alábbi linken található: http://birosag.hu/torvenyszekek. Ön
továbbá a pert a szokásos tartózkodási helye szerinti tagállam hatáskörrel és illetékességgel rendelkező
bírósága előtt is megindíthatja, amennyiben az Ön szokásos tartózkodási helye az Európai Unió más
tagállamában van.

