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Az  oldal  üzemeltetője  kötelezettséget  vállal  arra,  hogy  személyes  adatokat  csak  a  www.
tbgprod.hu weboldal a felhasználókkal történő kapcsolatfelvétel érdekében tárol és dolgoz fel.

Adatainak  megadása  önkéntes.  Ha  a  kért  személyes  adatokat  a  részünkre  megadja,  ezzel
hozzájárul ahhoz, hogy ezeket az adatokat az oldal üzemeltetője, kizárólag a felhasználó e-
mail-ére történő válaszadás lebonyolítása céljából kezelje.

Az  üzemeltető  egyúttal  kötelezettséget  vállal  arra,  hogy  a  tudomására  jutott  személyes
adatokat harmadik személy részére semmilyen körülmények között nem adja át.

Az  üzemeltető  adatkezelési  alapelvei  összhangban  vannak  az  adatvédelemmel
kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

 A személyes adatok kezelése vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen 
adatok szabad áramlásáról az Európai Parlament és az Európai Unió Tanácsa 1995. 
október 24-i 95/46/EK irányelve;

 Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi 
CXII. törvény

Az üzemeltető egyúttal kijelenti, hogy adatkezelési gyakorlatában minden esetben a fenti 
jogszabályok rendelkezéseinek a betartásával jár el.

Az adatkezelő adatai:

Az adatkezelő megnevezése

Szervezet neve: TBG PRODUCTION Kft.
Székhelye: 2071 Páty, Somogyi Béla út 54.
Cégjegyzékszám: 13-09-207609
 Adószám: 12939460-2-13
Email: szemelyititkar@tbprod.hu

Adatkezelés célja, módja, kezelt adatok köre

Az adatkezelés célja: kapcsolatfelvétel

Az adatkezelés jogalapja: 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és 
az információszabadságról 5. § (1) bekezdés b) Az érintett hozzájárulása.

Hozzájárulás  az  adatkezeléshez: A  felhasználó  az  e-mail  elküldésével  kifejezetten
hozzájárulását  adja  az  általa  önkéntesen  megadott  személyes  adatainak  kezeléséhez.
Amennyiben nem saját  személyes  adatait  adja  meg, az Ön, mint adatközlő kötelessége az
érintett hozzájárulásának beszerzése.

Cookie „sütik”



A  tbgprod.hu  weboldalunkon  „sütik”  segítségévek  névtelen  (anonim)  statisztikákat  is
készítünk az oldallátogatók szokásairól. 

A „cookie” a webszerver és a felhasználó böngészője közötti információcsere eszköze. Ezek
az adatfájlok nem futtathatók, nem tartalmaznak kémprogramokat és vírusokat, továbbá nem
férhetnek hozzá a felhasználók merevlemez-tartalmához.

A  tbgprod.hu  weboldalunkon  olyan  sütiket  alkalmazunk,  melyek  segítségével  olyan
webstatisztikai  információkat  gyűjtenek,  mint  például  hogy  melyik  oldalt  nézte  meg  a
felhasználó,  a  felhasználó  a  weboldal  mely  részére  kattintott.  A  sütik  segítségével  a
tbgprod.hu nem gyűjt és nem tárol személyes azonosításra alkalmas adatokat. Így ezek a sütik
nem tudják Önt személy szerint beazonosítani.

Elengedhetetlen munkamenet (session-id) „sütik”:

Ezek használata elengedhetetlen a weboldalon történő navigáláshoz, a weboldal funkcióinak 
működéséhez. Ezek elfogadása nélkül a honlap, illetve annak egyes részei nem, vagy hibásan 
jelenhetnek meg.

Analitikai vagy teljesítményfigyelő „sütik”:

Ezek segítenek abban, hogy megkülönböztessük a weboldal látogatóit, és adatokat gyűjtsünk
arról, hogy a látogatók hogyan viselkednek a weboldalon. 

Az adatokat a weboldal látogatásától számított 26 hónapig kezeljük. 

Sütik engedélyezése és tiltása

A cookie-k által történő adatkezelést a felhasználó le is tilthatja. A cookie-k letiltása esetében
azonban  előfordulhat,  hogy a  honlap,  illetve  valamely  tartalom vagy a honlapon elérhető
szolgáltatások nem vagy csak korlátozott formában érhetőek el.

Ha a süti (cookie) elhelyezéséhez a felhasználó nem járul hozzá, azt a saját böngészőjében
elvégzett beállítások (tiltás, visszavonás) útján teheti meg 

Jogorvoslat lehetőségek

Az adatkezelés időtartama: a mindenkor hatályos jogszabályoknak megfelelően. 

A felhasználó tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes
adatainak helyesbítését, illetve - a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével - törlését
az adatfelvételénél jelzett módon, illetve az Adatkezelő alábbi elérhetőségein:

Levelezési cím: 1138 Budapest, Váci út 152, E-mail: szemelyititkar@tbprod.hu

Az érintett kérelmére az üzemeltető, mint adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt, illetőleg
az általa megbízott feldolgozó által feldolgozott adatairól a kérelem benyújtásától számított
legrövidebb idő alatt,  legfeljebb azonban 30 napon belül közérthető formában – az érintett
erre  irányuló  kérelmére  írásban – adja  meg a tájékoztatást.  E tájékoztatás  ingyenes,  ha a
tájékoztatást  kérő  a  folyó  évben  azonos  adatkörre  vonatkozó  tájékoztatási  kérelmet  az
adatkezelőhöz még nem nyújtott  be.  Egyéb esetekben az üzemeltető  költségtérítést  állapít
meg.

Jogorvoslati  lehetőséggel,  panasszal  a  Nemzeti  Adatvédelmi  és  Információszabadság
Hatóságnál lehet élni: 



Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 

Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. Posta cím: 1530 Budapest, Pf.: 5. 

Telefon: +36 (1) 391-1400 

Fax: +36 (1) 391-1410 

E-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu 

Honlap: http://www.naih.hu 
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