EAUTÓK ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

I.

BEVEZETŐ

Az elektromosautok.com weboldal és az elektromosautok.com porfoliójába (továbbiakban EAUTÓK),
és a Web2marketing Online Korlátolt Felelősségű Társaság (1149 Budapest, Kopja utca 18., Adószám:
23765607-2-42 , a továbbiakban: Társaság vagy Szolgáltató) jogosultsága alá eső az EAUTÓK-hoz
kapcsolódó technikai felületek, platformok (a továbbiakban: Felület) célja, hogy online közösségi teret
hozzon létre az elektromos autózás iránt érdeklődők számára információ szerzés, és kapcsolatépítés
céljából.
A Felület lehetőséget biztosít a weboldal látogatóinak arra, hogy ingyenesen olvassák el az oldalon
megjelenő ajánlókat, képeket, cikkeket, gyakori kérdéseket, és használt-, illetve új autó árakat.
A Társaság kijelenti, hogy a tevékenységével kapcsolatos adatkezelés megfelel a jelen adatkezelési
tájékoztató és a hatályos jogszabályok (ideértve különösen, de nem kizárólagosan az információs
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, a továbbiakban:
Infotv.) rendelkezéseinek. Jelen Tájékoztató a Felületen folyamatosan elérhető.
A Társaság elkötelezett a Felhasználók személyes adatainak védelme iránt, kiemelten fontosnak tartja
a Felhasználók információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A Társaság a személyes
adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést,
amely az adatok biztonságát szolgálja.
A jelen Tájékoztató elfogadásával a Felhasználó önként hozzájárul ahhoz, hogy valamely Szolgáltatás
igénybevételekor a Társaság személyes adatait kezelje a jelen Tájékoztatóban foglaltak szerint és
annak megfelelően, és ezt fenntartás nélkül elfogadja. A Felhasználó a Szolgáltatás igénybevételével
ezen hozzájárulását megerősíti.
A Felület böngészése és a Szolgáltatás(ok) igénybevétele során a Felhasználó egyidejűleg adatot is
szolgáltat.
A Felhasználó az általa megosztott valamennyi felhasználói tartalomért (hozzászólások, feltöltött
képek) teljes körűen és maga felel - beleértve az EAUTÓK Facebook csoportjában
(http://eautoklub.com) közzétett hozzászólásokat is.
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II.

EAUTÓK EGYES ADATKEZELÉSI ESETEI

1. Árértesítő szolgáltatás

A kezelt adatok köre

név, email cím

Az adatkezelés célja

A felhasználó elektromos autókkal kapcsolatos árváltozásokról kap
értesítést az általa megadott gyakorisággal (alapértelmezés szerint
hetente).

Az adatkezelés időtartama

A felhasználó EAUTÓ-kkal kapcsolatos utolsó aktivitásától (pl: a
Felület utolsó használatától, árértesítő email utolsó megtekintésétől
vagy lekattintásától) számított 24 hónapig; illetve a regisztráció más
módon való megszűnéséig, ideértve azt az esetet is, amikor a
Felhasználó leiratkozik az árértesítőről

Az adatkezelés jogalapja

A Felhasználó hozzájárulása az Infotv. 5. § (1) bek. a) pontja alapján.

Adatvédelmi nyilvántartási bejelentés alatt
szám
Az adatok
Nem történik adattovábbítás
megismerésére
jogosult
adatkezelők
(adattovábbítás):
A Felhasználók információs A IV. fejezetben leírtak szerint
önrendelkezési
jogainak
érvényesítése:
Adatfeldolgozó:
Rackforest Informatikai Kereskedelmi Szolgáltató és Tanácsadó
Korlátolt Felelősségű Társaság
(1116 Budapest, Sáfrány utca 6.)
szerverüzemeltetés
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2. Hírlevél

A kezelt adatok köre

e-mail cím, becenév, születési év, vezetett autó márkája

Az adatkezelés célja

A felhasználó elektromos autókkal kapcsolatos híreket kap az általa
megadott gyakorisággal (alapértelmezés szerint hetente).

Az adatkezelés időtartama

A felhasználó EAUTÓ-kkal kapcsolatos utolsó aktivitásától (pl: a
Felület utolsó használatától, hírlevél utolsó megtekintésétől vagy
lekattintásától) számított 24 hónapig; illetve a regisztráció más
módon való megszűnéséig, ideértve azt az esetet is, amikor a
Felhasználó leiratkozik a hírlevélről

Az adatkezelés jogalapja

A Felhasználó hozzájárulása az Infotv. 5. § (1) bek. a) pontja alapján.

Adatvédelmi nyilvántartási bejelentés alatt
szám
Az adatok
Nem történik adattovábbítás
megismerésére
jogosult
adatkezelők
(adattovábbítás):
A Felhasználók információs A IV. fejezetben leírtak szerint
önrendelkezési
jogainak
érvényesítése:
Adatfeldolgozó:
Rackforest Informatikai Kereskedelmi Szolgáltató és Tanácsadó
Korlátolt Felelősségű Társaság
(1116 Budapest, Sáfrány utca 6.)
szerverüzemeltetés
A Felületen található hírekre, cikkekben található „Teljes cikk”
gombra kattintva az elektromosautok.com oldal valamely más
weboldalra navigál. Ezen cikkek vonatkozásában a Felület ún.
„gyűjtőoldalnak” minősül, ezen cikkekre azon weboldalon közzétett
előírások és adatkezelési szabályok vonatkoznak, kérjük a
Felhasználókat, hogy tanulmányozzák ezen weboldalak felhasználási
feltételeit, adatkezelési tájékoztatóját és egyéb szabályzatait.
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III. AZ INFOTÖRVÉNY 6. § (5) BEKEZDÉSÉN ALAPULÓ ADATKEZELÉS
Tájékoztatjuk, hogy a Felhasználó hozzájárulásával felvett adatokat Társaságunk törvény eltérő
rendelkezésének hiányában
a)

a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy

b)
a Társaság vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha ezen érdek
érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll, további külön
hozzájárulás nélkül, valamint a Felhasználó hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti.
Az adatkezelést megelőzően Társaságunk körültekintően mérlegeli, hogy az adatkezeléshez fűződő
jogi érdek és a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozása egymással arányban állnak-e,
erről tájékoztatja a Felhasználókat. A mérlegelés körében Társaságunk megvizsgálja az adatkezelés
célját, az érintett adatkört, valamint a hozzájáruláshoz kapcsolódó kérdéseket. Az érdekmérlegelés
során mind gazdasági, mind egyéb nyomós érdeket figyelembe veszünk.
Kiskorúak, illetve különleges adatok esetén a vonatkozó jogszabályoknak és a NAIH mindenkori
állásfoglalásainak megfelelően járunk el.

IV. A FELHASZNÁLÓK ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓS ÖNRENDELKEZÉSI JOGAI ÉS
JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEI
Tájékoztatjuk, hogy a jelen bekezdésben foglalt, illetve a Társaságunkhoz intézni kívánt bármely
megkeresést, kérelmet postai úton Társaságunk által közzétett levelezési címére (jelenleg 1132
Budapest, Váci út 64/c) vagy elektronikus úton az ugyfelszolgalat@elektromosautok.com e-mail címre
juttathatja el. A Társaság részére az adott Szolgáltatással összefüggésben megadott e-mail címről
érkezett igényt a Társaság a Felhasználótól érkezett igénynek tekinti. Egyéb e-mail címről benyújtott
megkeresés esetén szükséges, hogy a Felhasználó, illetve egyéb érintett igazolja felhasználói
minőségét, személyazonosságát és az adattal fennálló kapcsolatát.
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V. TOVÁBBI ADATKEZELÉSI TUDNIVALÓK

A Társaság szolgáltatásaival kapcsolatos ügyintézés, panaszkezelés

Elérhetőségek:
Postacím: 1132 Budapest, Váci út 64/c
honlapcím: www.elektromosautok.com
E-mail: ugyfelszolgalat@elektromosautok.com

Adatbiztonság

A Szolgáltató megteszi a szükséges technikai és szervezési
intézkedéseket, és megfelelő eljárási szabályokat alakít ki annak
érdekében, hogy biztosítsa a személyes adatok biztonságát az
adatkezelés teljes folyamata során.
A Társaság gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá
azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az
eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve
kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok
megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan
megváltoztatását. A Társaság minden olyan harmadik felet, akiknek az
adatokat esetlegesen továbbítja vagy átadja, ugyancsak felhívja ez irányú
kötelezettségeinek teljesítésére.
Az adatforgalom titkosított https, azaz biztonságos http kapcsolaton
keresztül zajlik.
Csak az illetékes, vonatkozó munkaköröket betöltő személyek férhetnek
hozzá a személyes adatokhoz a legmagasabb szintű hozzáférési
kontrollok és szabályzatok alkalmazása mellett.
A kommunikáció titkosított csatornán keresztül zajlik a Felhasználó
böngészője és a webszerverek között.
A Társaság általi adatkezelésre a székhelyén is sor kerül.

Cookie

Társaságunk a Szolgáltatásainak nyújtása során a Felület, a Szolgáltatások
megfelelő működése, a Felület alapvető és kényelmi funkcióinak
biztosítása, a felhasználói élmény fokozása, a Szolgáltatásokban rejlő
lehetőségek kiaknázása, a Felhasználók viselkedésének figyelemmel
kísérése, statisztikák képzése érdekében a következő cookie-kat (pl. egy
munkamenetre szóló vagy tartós böngésző cookie, flash cookie.)
használja.
A testreszabott kiszolgálás érdekében a rendszer „session cookie”- val
azonosítja a bejelentkezett Felhasználó számítógépét, amely törlésre
kerül a Elektromosautok.com-ról való kilépéssel, kiléptetéssel.
Amennyiben a Felhasználó csak a böngésző ablakot zárja be, a böngésző
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ablakának újranyitásakor bejelentkezett státusz fogadja. A Szolgáltatás
megfelelő megjelenítése érdekében 10 percig böngésző cookie
azonosítja a Felhasználó számítógépét.
A HTTP-cookie egy információcsomag, amelyet a szerver küld a
böngészőnek, majd a böngésző visszaküld a szervernek minden, a szerver
felé irányított kérés alkalmával. A sütiket maga a web szerver hozza létre
a böngésző segítségével a felhasználó gépén, ahol azok egy elkülönített
könyvtárban kerülnek tárolásra.
A cookie bármikor törölhető a böngészőből.
Session cookie
A cookie-k közül vannak olyanok, amelyek nélkülözhetetlenek a Felület
és annak egyes funkciói működéséhez, a Felületen történő navigáláshoz.
A testreszabott kiszolgálás és a bejelentkezési folyamat elősegítése
érdekében a rendszer „session cookie”-val (munkamenet cookie)
azonosítja a bejelentkezett Felhasználó számítógépét. Amennyiben a
Felhasználó csak a böngésző ablakot zárja be, a böngésző ablakának
újranyitásakor bejelentkezett státusz fogadja. Ezek a cookie-k nem
gyűjtenek a Felhasználóról olyan információkat, amelyekkel a
Felhasználókat azonosítani lehetne (személyes adat), amelyeket
marketing célból fel lehetne használni, illetve amelyek emlékeznének
arra, hogy a Felhasználó milyen más weboldalakon, a Felület milyen
aloldalain/alfelületein járt.
3rd party cookie-k – harmadik fél cookie-k
A Third-party cookie-kat ugyan a Felület megtekintésekor, de nem a
Társaság (al)domain-jéről, hanem egy harmadik fél (jellemzően egy
hirdetésközvetítő vagy a facebook) domain-jéről tölti le a Felhasználó
böngészője, tekintettel arra, hogy a Felület részben ilyen Third-party
modulokból áll. A Third-party cookie-k a harmadik félhez kerülnek vissza,
amikor a Felhasználó megtekinti például valamely hirdetésüket vagy
felkeresi a weboldalukat. A harmadik fél (például hirdető) ezen cookie-k
segítségével a felhasználó teljes böngészési előzményeit nyomon tudja
követni azon weboldalak tekintetében, amelyek tartalmazzák a harmadik
fél ún. Third-party moduljait (például hirdetési modulját, hirdetéseit).
A legtöbb böngésző adatvédelmi beállításai lehetővé teszik a Third-party
cookie-k blokkolását/letiltását.
A Third-party cookie-k felett a Társaságnak nincs ellenőrzési jogköre,
ezért kérjük a Felhasználókat, tekintsék át ezen harmadik felek cookiekkal (Third party cookie-k) kapcsolatos tájékoztatóit. (Google Analytics
(https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/),
Facebook
(facebook: https://www.facebook.com/privacy/explanation) , Google
AdWords (https://www.google.com/policies/technologies/ads/),
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Cookie neve
_dc_gtm_UA-47426638-1
_gid
_ga
_hjMinimizedPolls
mailmunch_second_pageview
cookie_notice_accepted
wordfence_verifiedHuman

Cookie leírása
Google Analytics
Google Analytics
Google Analyitcs
Hotjar statisztikakészítő
Heti hírlevél látogatásokat
figyelő cookie
Cookiek használatának
engedélyezését figyelő cookie
Biztonsági plugin

Cookie élettartama
1 óra
1 nap
2 év
12 hónap
1 év
nincs lejárat
1 nap

Adatfeldolgozók

A II. fejezetben meghatározottak szerint.
Google Inc.
Facebook Inc.
Rackforest Kft.
Hotjar Ltd.

Külső szolgáltató

Webanalitikai és hirdetés-kiszolgáló külső társaságok
A Társaság web alapú Szolgáltatásainak működéséhez külső webanalitikai és
hirdetés kiszolgáló társaságokat vesz igénybe. A Társaság ezúton tájékoztatja a
Szolgáltatásait használókat az egyes adatokon szerződött partnerei által – a
Társaságtól függetlenül – végzett tevékenységről. A Felhasználó a Felület
használatával hozzájárul a személyéhez kapcsolódó információk alábbi célból
és módon történő kezeléséhez:
A Társaság a Google Inc. Google Analytics, Google AdSense szolgáltatását több
weboldala és alkalmazása keretében használja. A Google Analitycs cookie-kat
használ abból a célból, hogy segítse a Felület használatának elemzését. A
Google AdSense cookie-t helyez el és web beacont (web jelző) használ
információgyűjtés céljából. A cookie által tárolt információkat (beleértve a
Felhasználó IP-címét) a Google Inc. egyesült államokbeli szerverein tárolja. A
Google Inc. átadhatja a gyűjtött információkat harmadik felek részére,
amennyiben ezt törvény írja elő, vagy az adott harmadik felek a Google Inc.
megbízásából feldolgozzák az információkat. A Google Inc. a Google AdSense
és a Google Adwords remarketing keretében olyan, a látogatókat nyomon
követő cookie-kat helyez el a Felhasználók készülékén, amelyek a látogatók
online magatartását figyelik, és amelyek alapján a Google Inc. a felhasználói
magatartáson, érdeklődési körön alapuló reklámot tesz számukra elérhetővé
más weboldalakon. A nyomon követő cookie lehetővé teszi a Google Inc.
számára a honlaplátogató azonosítását egyéb weboldalakon is. A Google Inc.
„Adatvédelmi irányelvei” a http://www.google.hu/intl/hu/policies/privacy/
honlapon érhető el. A Google Inc. weboldalán a Google Inc. adatokkal
kapcsolatos tevékenységéről és a cookie-k letiltásáról, a hirdetések személyre
szabásáról
további
hasznos
információk
találhatóak:
http://www.google.com/intl/hu/policies/privacy/ads/.
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A Tájékoztató
módosítása

A Társaság jogosult a jelen Tájékoztatót a Felhasználók tájékoztatása mellett
(Felületen történő tájékoztatás) egyoldalúan módosítani. A módosított
rendelkezések – a Felhasználó hozzájárulásához kötött módosítások
kivételével és a jelen Tájékoztató eltérő rendelkezése hiányában – a
Szolgáltatás közzétételt követő első használata alkalmával válnak hatályossá az
adott Felhasználó vonatkozásában.

Tájékoztató
hatályos:

2018.01.01.-től
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