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Adatkezelési tájékoztató

Kedves Vendégünk!
Mi, itt az Akvárium Klubnál, az Akvárium Klub Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság, az
Akvárium Gasztro Vendéglátó Korlátolt Felelősségű Társaság és az Akvárium TV Korlátolt
Felelősségű Társaság (továbbiakban együttesen: Akvárium) együttműködésével nyújtjuk
részedre szolgáltatásainkat, és jelen tájékoztatás útján szeretnénk közérthetően megosztani
veled adatvédelmi és adatkezelési elveinket annak érdekében, hogy számodra is átlátható és
egyértelmű legyen, hol, hogyan és milyen mértékben kerülünk kapcsolatba személyes
adataiddal.
I.

Kis jogi szakszótár
Ahhoz hogy gond nélkül értsük egymást, segítségül behivatkozzuk a legfontosabb
fogalmak magyarázatát:
1. Természetes személy: Élő ember, aki a személyiségi jogok – például a személyes adatok
védelméhez fűződő jog – jogosultja lehet;
(így ha te jogi személy vagy – pl. Kft., Bt. – jó hírünk van, ne is olvass tovább)
2. Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy –
közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy;
(ez vagy te)
3. Személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”)
vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen
vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám,
helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai,
genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy
vagy több tényező alapján azonosítható;
(ezek kezeléséről beszélgetünk most)
4. Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy
bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit
önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az
uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére
vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;
(ezek vagyunk mi, és egyes esetekben rendezvényszervező partnereink)
5. Adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem
automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés,
rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés,
betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő
hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés,
illetve megsemmisítés;
(ezek egy részét csináljuk mi a ti adataitokkal)
6. Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy
bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;
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(pl. könyvelőnk, live streaming szolgáltatásra szerződött partnerünk)
7. Adattovábbítás: a személyes adat egyedileg meghatározott harmadik személy számára
hozzáférhetővé tétele;
8. Nyilvánosságra hozatal: a személyes adat bárki számára hozzáférhetővé tétele;
9. Adattörlés: a személyes adatok felismerhetetlenné tétele oly’ módon, hogy a
helyreállításuk többé nem lehetséges;
10. Adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai
megsemmisítése;
11. Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok
elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és
eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adaton
végzik;
(ezt végzik azok a partnereink, aki pl. üzemeltetik a honlapunkat, könyvelik a
számláinkat)
12. Az adatkezelés korlátozása: a tárolt személyes adatok megjelölése abból a célból, hogy
az adatkezelő a jövőben csak korlátozottan kezelhesse őket;
(Ebben az esetben a korlátozással érintett adatokat csak tárolni tudjuk, egyéb módon
kezelni nem. Jogosult vagy adataid korlátozását kérni amennyiben vitatod azok
pontosságát, vagy az adatkezelés jogellenes, vagy nekünk nincsen már szükségünk az
adataidra, azonban te kéred azok kiadását valamely jogi igényed előterjesztéséhez,
érvényesítéséhez, vagy védelméhez. Abban az esetben amennyiben tiltakozol
adatkezelésünk ellen, szintén felmerülhet az adatkezelés korlátozása, arra az időre,
amíg tiltakozásodat elbíráljuk)
13. Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson
alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a
megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja
az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;
(erre van szükségünk a részedről pl. ahhoz, hogy a rendezvényeinket videófelvételeket,
fotókat készíthessünk, illetve azokról élő közvetítést tudjunk adni)
14. Tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel a személyes adatainak kezelését
kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;
15. Harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel
nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel
vagy az adatfeldolgozóval;
16. Harmadik ország: minden olyan állam, amely nem EGT-tagállam (az Európai Unió
tagállamai, valamint Izland, Norvégia és Liechtenstein);
17. Profilalkotás: személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája,
amelynek során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő
bizonyos személyes jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez,
gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez,
megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó
jellemzők elemzésére vagy előre jelzésére használják;
(ilyet nem végzünk az adataiddal)
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18. Álnevesítés: a személyes adatok olyan módon történő kezelése, amelynek
következtében további információk felhasználása nélkül többé már nem állapítható
meg, hogy a személyes adat mely konkrét természetes személyre vonatkozik, feltéve
hogy az ilyen további információt külön tárolják, és technikai és szervezési intézkedések
megtételével biztosított, hogy azonosított vagy azonosítható természetes
személyekhez ezt a személyes adatot nem lehet kapcsolni;
19. Adatvédelmi incidens: a személyes adatok biztonságát érintő esemény, amelynek
eredménye a személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítése, elvesztése,
megváltoztatása, jogosulatlan közlése vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférés;
20. Biometrikus adat: egy természetes személy testi, fiziológiai vagy viselkedési jellemzőire
vonatkozó minden olyan sajátos technikai eljárásokkal nyert személyes adat, amely
lehetővé teszi vagy megerősíti a természetes személy egyedi azonosítását (például az
arckép vagy az ujjlenyomat);
További felmerülő fogalmak:
Live streaming: A live streaming vagy élő internetes közvetítés a streaming media egyik
típusa, és multimédia tartalmak élő közvetítését jelenti az interneten keresztül.

II.

Adatkezelési találkozópontjaink

1. Weboldal
Az Akvárium weboldalát személyes adatok megadása nélkül, bármikor szabadon
megtekintheted, onnan tájékozódhatsz szolgáltatásainkról. Mint minden honlap, az
akvariumklub.hu működése során is sütiket használunk. A sütik szövegfájlok. Ezeket akkor tölti
le az adott eszköz, amikor felkeres egy honlapot.
A sütiknek igen sokféle feladatuk van, így például lehetővé teszik, hogy az oldalak között
hatékonyan lehessen navigálni, megjegyzik a felhasználók beállításait, illetve általánosságban
is javítják a felhasználói élményt. Elősegíthetik annak biztosítását is, hogy az online
megtekintett reklámok jobban megfeleljenek a látogatók érdeklődési körének. A sütikről
további információkat találhat a következő helyeken: www.allaboutcookies.org vagy
www.youronlinechoices.eu.
Feltétlenül szükséges sütik: Ezek a sütik szükségesek a weboldal működéséhez és nem
kapcsolhatóak ki a rendszereinkben. Ezek általában csak olyan tevékenységekre válaszként
kerülnek beállításra, amik szolgáltatás kéréseként értelmezhetőek, mint például az
adatvédelmi beállításaid módosítása, bejelentkezés vagy űrlapok kitöltése. Beállíthatod a
böngésződet, hogy letiltsa vagy figyelmeztessen ezekről a sütikről, de ebben az esetben az
oldal bizonyos részei nem fognak működni. Ezek a sütik nem tárolnak személyes azonosításra
alkalmas adatokat.
Teljesítmény sütik: Ezek a sütik teszik lehetővé számunkra, hogy oldallátogatásokat és
forgalomforrásokat számoljunk, hogy mérhessük és növelhessük az oldalunk teljesítményét.
Segítenek felmérni, hogy melyik oldalak leg- vagy legkevésbé népszerűbbek, illetve hogy a
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látogatók hogyan mozognak az oldalon. Az ezen sütik által gyűjtött adatok összesítettek és
anonimizáltak. Ha nem engedélyezed ezeket a sütiket, nem fogjuk tudni mikor meglátogatod
az oldalt, és nem fogjuk tudni monitorozni az oldal teljesítményét. A Google Analytics sütikkel
kapcsolatban
itt
érhetők
el
részletesebb
információk:
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage
Funkcionális sütik: Ezek a sütik teszik lehetővé, hogy a weboldal fokozott személyre
szabottságot és funkciókat nyújtson. Ezeket elhelyezhetjük mi, vagy külső szolgáltatók, akiknek
a szolgáltatásait a weboldal használja. Ha nem engedélyezed ezeket a sütiket, akkor a
szolgáltatások vagy funkciók egy része vagy egésze nem fog működni..
Marketing sütik: Ezeket a sütiket a weboldalon keresztül a reklámozó partnereink helyezhetik
el. Ezek segítségével ezek a cégek profilt alkothatnak az érdeklődéseidről, és relevánsabb
reklámokat mutathatnak neked más oldalakon . Nem tárolnak személyes azonosításra
alkalmas adatokat, de a böngésződ és eszközöd egyedi azonosításán alapulnak. Ha nem
engedélyezed ezeket a sütiket, akkor kevésbé az érdeklődésednek megfelelően célzott
reklámokat fogsz tapasztalni.

2. Jegyvásárlás
2.1. Online jegyvásárlás
Amennyiben szeretnél weboldalunkon keresztül jegyet vásárolni programjainkra, úgy ehhez a
jegyvásárlás menüpont lépéseit követve meg kell adnod bizonyos személyes adataidat annak
érdekében, hogy a jegyed elektronikus úton meg tudjuk küldeni a részedre, továbbá, hogy
annak vételáráról a számviteli szabályok betartásával számlát vagy nyugtát tudjunk kiállítani.
Ennek érdekében szükségünk van az e-mail címedre, a számlázási név és cím megadására,
melyek a vásárlás feltételei. A megadott számlázási adataidat adatfeldolgozóinkon keresztül
kizárólag a kiállított számlákon feltüntetve, jogszabályi kötelezettségünknek eleget téve
őrizzük és tároljuk nyolc éven át. Nevedet, és az e-mail címedet kizárólag abból a célból, hogy
a rendezvény esetleges elmaradásáról, vagy a rendezvényt érintő egyéb fontos körülményről
e-mailben értesíteni tudjunk, az adott rendezvény végéig tároljuk, majd az eseményt követően
haladéktalanul töröljük nyilvántartásunkból.
A jegyértékesítésben adatfeldolgozó partnerünk a Netpositive Számítástechnikai Szolgáltató
és Kereskedelmi Kft. (cégjegyzékszám: 13-09-104997, 2021 Tahitótfalu, Pataksor utca 48.,
info@netpositive.hu) aki azzal, hogy az online jegyértékesítési rendszerünk szervereinek fizikai
és operációs rendszerszintű üzemeltetését végezni tudja, szintén találkozik a megadott
adataiddal, azonban azokat nem jogosult kezelni.
A vásárló tudomásul veszi, hogy az Akvárium Klub Üzemeltető Kft. (1051 Budapest, Erzsébet
tér 12.) adatkezelő által a www.akvariumklub.hufelhasználói adatbázisában tárolt alábbi
személyes adatai átadásra kerülnek az OTP Mobil Kft., mint adatfeldolgozó részére. Az
adatkezelő által továbbított adatok köre az alábbi: név, e-mail cím, számlázási adatok. Az
adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a SimplePay
Adatkezelési tájékoztatóban, az alábbi linken tekinthető meg: http://simplepay.hu/vasarloaff

5

2.2. Jegyvásárlás jegypénztárunkon keresztül
Amennyiben a fenti adataidat nem szeretnéd megosztani velünk, de rendezvényeinken mégis
részt vennél, úgy lehetőséged van személyesen, esetleg meghatalmazottjaid útján jegyet
vásárolni. Ehhez nincs más dolgod, mint meglátogatni Jegypénztárunkat, annak
weboldalunkon található nyitvatartási idejében.
Itt lehetőséged van más szolgáltatók által, az Akvárium területén és működési körén kívül eső
rendezvényekre is jegyet vásárolni, melyek kapcsán az Akvárium részéről kizárólag a számla
kiállításához szükséges számlázási adataid kerülnek bekérésre, és a bizonylatolás kapcsán
felmerülő jogszabályi kötelezettségünk betartása érdekében 8 évig tárolásra.
Ezen számlázási adataid a számlázás körében velünk kapcsolatban álló mindenkori
adatfeldolgozóink részére kerülnek továbbításra (könyveléssel foglalkozó partnerünk, és a
Számlázz.hu – KBOSS.hu Kft. cégjegyzékszám: 01-09-303201, székhely: 1031 Budapest, Záhony
utca 7., info@szamlazz.hu).
Felhívjuk a figyelmedet arra, hogy az érintett rendezvény szervezője oldaláról felmerülhet a
személyes adataidnak egyéb módon történő kezelése is, így erről kérünk, hogy az adott
szolgáltató weboldalán tájékozódj. Ehhez segítséget fog nyújtani, hogy a jegyeden a
rendezvény szervezőjének neve minden alkalommal feltüntetésre kerül.

3. Hírlevél
Az Akvárium regisztrációhoz kötött hírlevél szolgáltatást működtet, abból a célból, hogy te
időben értesülhess programjainkról és sose kelljen szomorkodnod egy „sold out”-azaz „minden
jegy elkelt” felirat miatt. Ha úgy döntesz, hogy regisztrálsz hírlevelünkre, akkor meg kell
osztanod velünk néhány személyes adatodat, mert a szolgáltatást csak ezek segítségével tudjuk
a részedre nyújtani. Az ehhez szükséges adataid a teljes neved, és e-mailed címed, mely
adatokat ezt követően a te kifejezett hozzájárulásoddal kezelünk. Hírleveleinket a „Mailchimp”
nemzetközi hírlevélrendszeren keresztül juttatjuk el hozzád, mely tekintve, hogy külföldön
bejegyzett társaság, így a regisztrációd mellett ahhoz is szükséges hozzájárulnod, hogy adataid
harmadik országbeli adatkezelőhöz is továbbításra kerülhessenek. Hírlevelünkről bármikor
leiratkozhatsz a hírlevelek “Leiratkozás” linkre/feliratra kattintva, mellyel gombnyomásra
törlődnek is a rendszerben tárolt adataid.

4. Kép,- és hangfelvételek, fotók készítése
4.1. Akvárium Tv
Tájékoztatunk, hogy rendezvényeink, vagy üzleti partnereink hozzánk szervezett
rendezvényeinek bármelyikén előfordulhat, hogy az eseményről kép-, és
hangfelvétel készül, mely felvételek akár élőben, akár felvételről a Petőfi TV, esetleg
más csatorna, által lejátszva a szélesebb közönség számára is elérhetővé válnak,
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ekként nyilvánosságra hozatalara kerülnek. Ennek célja a művészi előadások
rögzítése, megőrzése, illetve az Akvárium szolgáltatásainak népszerűsítése. Ezen
körben arra is sor kerülhet, hogy a Petőfi TV napi adásában élőben jelentkezik be az
Akváriumból, ekként előfordulhat, hogy az élő közvetítések során kép és
hangmásod megjelenítésre kerüljön a közvetítés hátterében. Rendezvényeink, vagy
üzleti partnereink hozzánk szervezett rendezvényeinek bármelyikén előfordulhat
továbbá, hogy vagy az Akvárium, vagy üzleti partnerei, sajtó munkatársai, de akár
más vendégek fotókat, videófelvételeket készítenek azzal a céllal, hogy az eseményt
ekként dokumentálják, népszerűsítsék, és ennek körében azokat nyilvánosságra
hozzák.
Ezen adatkezelésünk kapcsán további adatkezelési események valósulhatnak meg
a Petőfi Tv, esetleg más televíziós, vagy online csatornák részéről.
4.2.

Live stream

Tájékoztatunk továbbá arról is, hogy rendezvényeink, vagy üzleti partnereink hozzánk
szervezett rendezvényeinek bármelyikén előfordulhat, hogy az eseményről kép-, és
hangfelvétel készül, mely felvételek élő egyenes adásban kerülnek nyilvánosságra
hozatalra saját, vagy rendezvényeink közösségi média felületein, így például a
Facebook-on, Instagrammon.
Ezen adatkezelés során állandó adatfeldolgozónk a StreamOn Kft. email:
info@streamon.hu, aki a felvételeket elkészíti és rendelkezésünkre bocsátja,
azonban az adataid kezelésére nem jogosult.
Azzal, hogy jegyet váltasz, ingyenes rendezvény esetén belépsz bármely az Akvárium területére
szervezett rendezvényre, vagy rendezvényen kívül vendégként akár külső teraszunkra, bármely
termünkbe, előcsarnokunkba, azzal önkéntes és kifejezett hozzájárulásodat adod ahhoz, hogy
ezeken a felvételeken esetlegesen rögzítésre, és harmadik személyek részére továbbításra,
majd nyilvánosságra hozatalra kerüljön hangod, vagy képmásod. Ezáltal neked is lehetőséged
nyílik válogatni a nyilvánosságra hozott professzionális fotósok által készült minőségi képekből
közösségi oldalainkon.
Az Akvárium TV-ről, és a vendégtérben esetleg téged is megjelenítő fotó és videofelvételekről
bővebben Házirendünkben, és jelen tájékoztató mellékletében olvashatsz.
5. Rendezvény során
Rendezvényeink során mind a beléptetésnél, mind vendéglátó részlegeinken, de akár az
Akvárium területén bárhol előfordulhat, hogy munkatársaink felkérnek személyazonosításra
alkalmas dokumentumaid bemutatására annak érdekében, hogy az életkorodat ellenőrizni
tudják. Erre jogszabályi kötelezettségünk betartása és egyes rendezvényeink látogatására való
jogosultsági életkori határ elérésének ellenőrzése céljából van szükség. Munkatársaink
irataidat csak megtekintik, azokról másolatot nem készítenek, azok adatai tárolásra nem
kerülnek. Lehetőséged van természetesen nemet mondani ezen irataid bemutatásra, azonban
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ez esetben munkatársaink jogosultak megtagadni az Akváriumba történő belépésedet,
kiszolgálásodat, és felszólíthatnak akár az Akvárium területének elhagyására is.
Működési körünkben felmerülhetnek további eseti adatkezelési események is, amikor a te,
vagy más érintett jogos érdeke, és későbbi jogérvényesítési igény felmerülése indokolhatja az
adatkezelést, mint például a talált tárgyak átvétele esetén felvett jegyzőkönyvben rögzített
személyes adatok, és esetleírás. Ezekben az egyedi esetekben mindig külön tájékoztatunk
arról, hogy adataidat milyen jogalapon, mely módon és időtartamban fogjuk kezelni.
Ezen adatkezelési tevékenységünk során adatfeldogozónk személy-és vagyonvédelmi
szolgáltatást nyújtó partnerünk, a már fent ismertetett Valton-Sec Kft.

III.
Adatkezelésünk célja, mértéke és időtartama
Adatkezelésünk kialakításakor megvizsgáltuk, egyes esetekben érdekmérlegelést végeztünk
annak érdekében, hogy a célunkat, vagyis hogy szolgáltatásainkat mindenkor kiemelkedő
minőségben, jogos érdekeink figyelembe vételével, számotokra a legkönnyebben elérhető
módon, a jogszabályoknak mindenkor megfelelve oly módon tudjuk nyújtani, hogy nálunk
mindig biztonságban érezhesd magad, és a rendelkezésünkre bocsátott személyes adataidat.
Ennek körében személyes adataidat csak a fenti célok megvalósításához szükséges
legcsekélyebb mértékben kezeljük, illetve tároljuk.
Mindezek alapján adatkezelésünk során személyes adataidat kizárólag a szükséges és
jogalapjával arányos ideig és mértékben kezeljük. Mindent megteszünk annak érdekében, hogy
szolgálatásaink nyújtásához szükséges olyan feladatokhoz kapcsolódó személyes adataidat
melyek kezeléséhez adatfeldolgozók munkáját vesszük igénybe, ők szintén a minket jellemző
gondossággal járjanak el.
Adatkezelésünk mértéke kapcsán tájékoztatunk, hogy profilalkotást nem végzünk, adataidat
nem rendszerezzük, illetve nem adjuk tovább marketing, vagy piackutatási céllal.
Egyes adatkezelési tevékenységünk időtartamát összefoglalva elmondhatjuk, hogy;
-

IV.

a jegyvásárlás során megadott számlázási adataidat jogi kötelezettségünknek eleget
téve 8 évig tároljuk, e-mail címedet az adott rendezvény végéig,
a térfigyelő kamerák által rögzített adatokat főszabály szerint 3 munkanapon keresztül,
a hírlevélhez megadott adataidat addig, amíg az erre adott hozzájárulásodat vissza nem
vonod, vagyis le nem iratkozol,
kép,- és hangfelvételeket főszabály szerint határozatlan időtartamban tárolunk és
kezelünk,
jogvita esetén valamennyi, annak kezeléséhez szükséges adatot a jogvita lezárultáig,
vagy az igény elévülésig kezelünk, mely esetenként eltérő időtartamot jelenthet.
További tájékoztatás igénylése, jogaid az adatkezelésünk kapcsán
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Amennyiben felmerülne további kérdésed, vagy észrevételed, esetleg panaszt szeretnél
benyújtani adatkezelési gyakorlatunkkal kapcsolatban, bármikor fel tudod velünk venni a
kapcsolatot az alábbi postai, vagy e-mail címen:
1051 Budapest, Erzsébet tér 12.
info@akvariumklub.hu
Tájékoztatást, észrevételt, panaszt személyes adataid kezeléséről azon elérhetőséged
megjelölése mellett van lehetőséged kérni, ahová a válaszunkat fogadni tudod. A kért
tájékoztatást kérelmed kézhezvételétől számított 25 napon belül, amennyiben tiltakozási
jogoddal élsz, úgy 15 napon megküldjük a részedre.
Kérheted, hogy a tárolt adataidat helyesbítsük, esetleg töröljük, kivétel ez utóbbi alól azoknak
az adataidnak a köre, melyeket jogszabályi előírás vagy jogos érdek miatt szükséges tárolnunk.
Azokon az adatkezelési területeken ahol adatkezelésünk alapját a te hozzájárulásod képezi,
lehetőséged van adataid hordozását, azaz az általad megadott címzett részére történő
továbbítását kérni, vagy géppel olvasható formátumban készhez kapni, továbbá az adott
hozzájárulásodat az adatkezeléshez visszavonni, azonban ez utóbbi szolgáltatásaink
igénybevételének lehetőségéből történő kizárásoddal járhat.
Lehetőséged van továbbá tiltakozni személyes adataid kezelése ellen is, vagy kérheted az
adatkezelés korlátozását, adataid más adatkezelőhöz történő hordozását, és
kezdeményezheted, hogy az automatizált döntéshozatal ne terjedjen ki rád.
Lehetőséged van az Akvárium területén elhelyezett kamerák látószögére vonatkozó leírásba
betekinteni.
Lehetőséged van mindezeken kívül bírósághoz vagy a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.; telefon: +36 1
3911400; fax: +36 1 3911410; email: ugyfelszolgalat@naih.hu) fordulni, különösen akkor, ha a
hozzánk benyújtott panaszod esetén úgy érzed annak kivizsgálása, és megválaszolása nem volt
megnyugtató a számodra.

Ha van még kedved olvasgatni a témában, mert mondjuk te is hazánk ’kis létszámú’
jogászpopulációjának tagja vagy, esetleg éppen azért gyűröd a vizsgaidőszakot, hogy az legyél,
vagy nagyon helyesen, és ajánlottan tényleg érdekel, akkor bátran görgess tovább lefelé.
Minden más esetre ott a Jó szórakozást, Érezd magad nálunk otthon!

Kik vagyunk mi, akikről ez a tájékoztató szól?
Akvárium Klub Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1051 Budapest, Erzsébet
tér
12.
cégjegyzékszáma:
01-09-182559,
e-mail
címe:
info@akvariumklub.hu)
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Akvárium Gasztro Vendéglátó Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1051 Budapest,
Erzsébet
tér
12.
cégjegyzékszáma:
01-09-275978,
e-mail
címe:
kaldor.mihaly@akvariumklub.hu)
Akvárium TV Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1051 Budapest, Erzsébet tér 12.
cégjegyzékszáma:
01-09-203515,
e-mail
címe:
info@akvariumklub.hu)

Jogszabályok melyeket adatvédelmünk hátterét képezik:
GDPR
Infotv.

Ptk.
Sztv.
Szvtv.

az európai parlament és a tanács (EU) 2016/679. rendelete
az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
szóló
2011. évi CXII. törvény
a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény
a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény
a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység
szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény
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Mellékletek:
1. Tájékoztató a rendezvényeinken készülő fotó-, és videófelvételekről,
közvetítésekről
2. Kamerás térfigyelő rendszer és a hozzá kapcsolódó érdekmérlegelési teszt
3. Tájékoztató a weboldalunk által használt Cookie-król

élő

1. számú melléklet
Tájékoztató a rendezvényeinken készülő fotó-, és videófelvételekről, élő közvetítésekről
ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ A RENDEZVÉNY SZERVEZŐJE ÁLTAL A RENDEZVÉNYEKEN
KÉSZÍTETT FÉNYKÉP-, ÉS VIDEOFELVÉTELEKRŐL, LIVE STREAM FELVÉTELEK KÖZVÍTÉSÉRŐL
Adatkezelő neve:
az Akvárium Klub Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság(székhely: 1051 Budapest,
Erzsébet tér 12. cégjegyzékszáma: 01-09-182559, e-mail címe: info@akvariumklub.hu),
Akvárium Gasztro Vendéglátó Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1051 Budapest,
Erzsébet tér 12. cégjegyzékszáma: 01-09-275978, e-mail címe:
kaldor.mihaly@akvariumklub.hu),
Akvárium TV Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1051 Budapest, Erzsébet tér 12.
cégjegyzékszáma: 01-09-203515, e-mail címe: info@akvariumklub.hu),
(együttesen: Akvárium)
Tájékoztatunk, hogy a rendezvényen a rendezvény szervezője az Akvárium, vagy az Akvárium
üzleti partnereként harmadik személy rendezvényszervező, mint Adatkezelő, fénykép- és
videófelvételeket készíthet, mely felvételeken a rendezvény látogatói felismerhetőek
lehetnek. A videófelvételeket és a fényképeket a rendezvény szervezője elektronikus
felületeken (facebook, weboldal,instagram) elektronikusan, valamint székhelyén papíralapon
a marketingtevékenysége során közzéteszi, de direkt reklámcélból nem használja fel. Jelen
rendezvényen a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 2:48. §-a szerint „Képmás
vagy hangfelvétel elkészítéséhez és felhasználásához az érintett személy hozzájárulása
szükséges”.

Azzal, hogy jelen tájékoztatás ismeretében a rendezvény területére belépsz, ráutaló
magatartással hozzájárulsz a fentiekhez.
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adatkezelés célja: Adatkezelő arculatának és brandjének marketingtevékenységgel történő
erősítése, a művészeti előadások rögzítése és nyilvánosságra hozatala, ezzel összefüggésben a
rendezvényeken fénykép- és videófelvételek készítése és felhasználása
kezelt adatok köre: az érintett hang- és képmása
adatkezelés jogalapja: az Infotv. 5. § (1) a) szerinti érintetti hozzájárulás és a Polgári
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 2:48 § (1) bekezdése
adattárolás határideje: az érintett törlési kérelméig
adattárolás módja: elektronikusan

2. Az érintettek jogainak érvényesítése

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes
adatainak helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével –
törlését az Adatkezelő feltüntetett elérhetőségein.

Adatkezelő a beérkezett kérelmet, illetve tiltakozást köteles a beérkezéstől számított három
napon belül áttenni az adatkezelés szempontjából feladat- és hatáskörrel rendelkező
szervezeti egység vezetőjéhez.

A feladat- és hatáskörrel rendelkező szervezeti egység vezetője az érintett személyes adatának
kezelésével összefüggő kérelmére az érkezésétől számított legkésőbb 25 – tiltakozási jog
gyakorlása esetén 15 – napon belül írásban, közérthető formában választ ad.

A tájékoztatás kiterjed az Infotv. 15. § (1) bekezdésében meghatározott információkra,
amennyiben az érintett tájékoztatása törvény alapján nem tagadható meg.

A tájékoztatás főszabály szerint ingyenes, költségtérítést Adatkezelő csak az Infotv. 15. § (5)
bekezdésében meghatározott esetben számíthat fel.

Adatkezelő kérelmet csak az Infotv. 9. § (1) bekezdésében vagy a 19. §-ában meghatározott
okokból utasít el, erre csak indoklással, az Infotv. 16. § (2) bekezdésében meghatározott
tájékoztatással, írásban kerül sor.
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A valóságnak nem megfelelő adatot az adatot kezelő szervezeti egység vezetője – amennyiben
a szükséges adatok és az azokat bizonyító közokiratok rendelkezésre állnak – helyesbíti, az
Infotv. 17. § (2) bekezdésében meghatározott okok fennállása esetén intézkedik a kezelt
személyes adat törlése iránt.

Az érintett személyes adata kezelése elleni tiltakozásának elbírálásának időtartamára – de
legfeljebb 5 napra – az adatkezelést az adatkezelést végző szervezeti egység vezetője
felfüggeszti, a tiltakozás megalapozottságát megvizsgálja és döntést hoz, amelyről a
kérelmezőt az Infotv. 21. § (2) bekezdésében foglaltak szerint tájékoztatja.

Amennyiben a tiltakozás indokolt, az adatot kezelő szervezeti egység vezetője az Infotv. 21. §
(3) bekezdésében meghatározottak szerint jár el.

Amennyiben az érintett jogainak gyakorlása során az ügy megítélése nem egyértelmű, az
adatot kezelő szervezeti egység vezetője az ügy iratainak és az ügyre vonatkozó álláspontjának
megküldésével állásfoglalást kérhet az adatvédelemért felelős munkatárstól, aki azt három
napon belül teljesíti. Adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az
adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt, illetve az általa vagy az
általa igénybe vett adatfeldolgozó által okozott személyiségi jogsértés esetén járó sérelemdíjat
is megtéríti. Az adatkezelő mentesül az okozott kárért való felelősség és a sérelemdíj
megfizetésének kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a kárt vagy az érintett személyiségi
jogának sérelmét az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Ugyanígy nem
téríti meg a kárt, amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából
származott.
Tájékoztatást kérhetsz személyes adatai kezeléséről, valamint kérheted személyes adataidnak
helyesbítését, illetve - a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését az adott
rendezvény szervezőjétől postai, vagy elektronikus úton.
Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság
Hatóságnál (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.) vagy lakóhelye vagy tartózkodási
helye szerint illetékes törvényszéknél élhetsz.
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2. számú melléklet
Kamerás térfigyelő rendszer és a hozzá kapcsolódó érdekmérlegelési teszt
KAMERÁVAL MEGFIGYELT TERÜLET

Akvárium Klub Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1051 Budapest, Erzsébet
tér
12.
cégjegyzékszáma:
01-09-182559,
e-mail
címe:
info@akvariumklub.hu)
Felhívjuk figyelmed, hogy az Akvárium a területén a személy- és vagyonvédelmi, valamint a
magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény 30. § (1)
bekezdésében foglalt törvényi felhatalmazás alapján elektronikus megfigyelőrendszert
alkalmaz. Az elektronikus biztonságtechnikai rendszerek személyes adatokat, képfelvételeket
rögzítenek és tárolnak a hatályos jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően.
A személyes adatok, felvételek rögzítésének és tárolásának célja az objektum biztonságának
megóvása, az Akvárium vagyoni javainak megóvása, valamint a megfigyelt területen
tartózkodó személyek testi épségének és vagyoni javainak megóvása.
A személyes adatok, felvételek rögzítésének és tárolásának jogalapja a személy- és
vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII.
törvény;
A megfigyelő rendszer által rögzített adatokhoz:
a társaság ügyvezetője vagy általa kijelölt személy
- a bírósági vagy más hatósági eljárásban történő felhasználás érdekében a bíróság, az
eljárásra illetékes más hatóság férhet hozzá.
-

A személyes adatok, felvételek tárolásának helye: 1051 Budapest, Erzsébet tér 12.
A személyes adatok, felvételek tárolásának időtartama:
-

a rögzítéstől számított 3, azaz három munkanap [jogalap: 2005.CXXXIII. tv. 31. § (2)]
vagy a megkereséstől számított 30, azaz harminc nap, amennyiben a felvételt jog vagy
jogos érdek igazolásával kérték, hogy a Társaság azt ne semmisítse meg [jogalap: Szvtv.
31. § (6)]

A rögzített és tárolt személyes adatokat, képfelvételeket a fenti időtartamok elteltével
felhasználás hiányában megsemmisíti, illetőleg törli a rendszerből. Felhasználásnak az
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minősül, ha a rögzített képfelvételt, valamint más személyes adatot bírósági vagy más hatósági
eljárásban bizonyítékként felhasználják.
Akinek jogát vagy jogos érdekét a képfelvétel, illetve más személyes adatának rögzítése érinti,
a fenti határidőn belül jogos érdekének igazolásával kérheti, hogy az adatot az Akvárium ne
semmisítse meg, illetve ne törölje. Bíróság vagy más hatóság megkeresésére a rögzített
képfelvételt, valamint más személyes adatot a bíróságnak vagy a hatóságnak haladéktalanul
meg kell küldeni. Amennyiben bíróság vagy más hatóság megkeresésére, attól számított
harminc napon belül, hogy a megsemmisítés mellőzését kérték, nem kerül sor, a rögzített
képfelvételt, valamint más személyes adatot az Akvárium megsemmisíti, illetőleg törli.
A rögzített és tárolt személyes adatokkal, képfelvételekkel érintett személy jogosult az
Akvárium ügyvezetőjéhez vagy az adatvédelemért felelős munkatárshoz címzett írásbeli
megkeresésében az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően személyes adatai kezeléséről
tájékoztatást kérni, személyes adatainak helyesbítését, illetve törlését kérni, tiltakozni
személyes adatai kezelése ellen, jogainak sérelme esetén bírósághoz fordulni, valamint
kártérítést kérni.

Érdekmérlegelési teszt
térfigyelő kamerák alkalmazásáról

Preambulum
Tekintettel az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679. számú rendeletének 2018. május
25. napjától Magyarország területén történő kötelező alkalmazására, mely az adatkezelő jogos
érdekének alátámasztására érdekmérlegelési teszt elvégzését írja elő, jelen okiratban az
Akvárium Klub Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság, az Akvárium Gasztro Vendéglátó
Korlátolt Felelősségű Társaság és az Akvárium TV Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban
együttesen: Akvárium, úgy is mint adatkezelő) területén található térfigyelő kamerák
alkalmazásának körében az alábbiak kerülnek megállapításra.

I.

Jogos érdek meghatározása

Vendégtérben
telepített
térfigyelő
kamerák vonatkozásában

-

emberi élet védelme,
testi épség védelme,
érintetti vagyon védelme,
adatkezelői vagyon védelme
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II.

Érintettek jogainak beazonosítása

III. Mérlegelés
Szükségesség vonatkozásában

-

képmáshoz
való
magánélethez való jog

-

nagy
létszámú
érintett
befogadására alkalmas helyszín
belvárosi, nagy forgalmú, emberi
élet, testi épség, vagyon ellen
elkövetendő bűncselekménynek
kitett helyszín
alkohol árusítás a területen belül
esetleges evakuálás, mentés
könnyebb biztosítása
jogsértések utólagos kezelésének
biztosítása mind érintettek, mind
adatkezelő vonatkozásában

-

-

IV. Mérlegelés
Célhozkötöttség,
adattakarékosság,
biztonság,
érintetti
jogok
gyakorlásának
megvalósulása
vonatkozásában

-

-

V.

Érintetti
megvalósulása

tájékoztatás

-

-

jog,

kizárólag a jogos érdek alapján
kerül felhasználásra
csak képfelvétel rögzítése, hang
nem
korlátozott tárolhatóság – törlés
72 órán belül esemény hiányában
felvételek zárt hálózaton történő
őrzése
felvételek
élőben
történő
követésére alkalmas eszközök zárt
szobába történő elhelyezése
érintett ellene felmerült jogsértés
bizonyítása érdekében kérheti a
törlés
felfüggesztését,
betekinthet, és a felvételekből
jogérvényesítési
eljáráshoz
szükséges mértékben másolatot
kérhet
kamerák jelenlétéről tájékoztató
táblák elhelyezése az Akvárium
valamennyi bejáratánál
kamerákkal
kapcsolatos
tájékoztató honlapon történő
megjelenítése
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3. számú melléklet
Tájékoztató a weboldalunk által használt Cookie-król
1. Mik azok a Cookie-k, azaz sütik
A sütik szövegfájlok. Ezeket akkor tölti le az adott eszköz, amikor felkeres egy honlapot. A
sütik hasznosak, mert ezek segítségével ismerik fel a holnapok a felhasználó eszközét. A
sütikről további információkat találhat a következő helyeken: www.allaboutcookies.org vagy
www.youronlinechoices.eu.
A sütiknek igen sokféle feladatuk van, így például lehetővé teszik, hogy az oldalak között
hatékonyan lehessen navigálni, megjegyzik a felhasználók beállításait, illetve általánosságban
is javítják a felhasználói élményt. Elősegíthetik annak biztosítását is, hogy az online
megtekintett reklámok jobban megfeleljenek a látogatók érdeklődési körének.

2. Milyen sütiket használ a weboldalunk és mi azok célja
Feltétlenül szükséges sütik: Ezek a sütik szükségesek a weboldal működéséhez és nem
kapcsolhatóak ki a rendszereinkben. Ezek általában csak olyan tevékenységekre válaszként
kerülnek beállításra, amik szolgáltatás kéréseként értelmezhetőek, mint például az
adatvédelmi beállításaid módosítása, bejelentkezés vagy űrlapok kitöltése. Beállíthatod a
böngésződet, hogy letiltsa vagy figyelmeztessen ezekről a sütikről, de ebben az esetben az
oldal bizonyos részei nem fognak működni. Ezek a sütik nem tárolnak személyes azonosításra
alkalmas adatokat.
Teljesítmény sütik: Ezek a sütik teszik lehetővé számunkra, hogy oldallátogatásokat és
forgalomforrásokat számoljunk, hogy mérhessük és növelhessük az oldalunk teljesítményét.
Segítenek felmérni, hogy melyik oldalak leg- vagy legkevésbé népszerűbbek, illetve hogy a
látogatók hogyan mozognak az oldalon. Az ezen sütik által gyűjtött adatok összesítettek és
anonimizáltak. Ha nem engedélyezed ezeket a sütiket, nem fogjuk tudni mikor meglátogatod
az oldalt, és nem fogjuk tudni monitorozni az oldal teljesítményét. A Google Analytics sütikkel
kapcsolatban itt érhetők el részletesebb információk:
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage
Funkcionális sütik:Ezek a sütik teszik lehetővé, hogy a weboldal fokozott személyre
szabottságot és funkciókat nyújtson. Ezeket elhelyezhetjük mi, vagy külső szolgáltatók,
akiknek a szolgáltatásait a weboldal használja. Ha nem engedélyezed ezeket a sütiket, akkor a
szolgáltatások vagy funkciók egy része vagy egésze nem fog működni..
Marketing sütik: Ezeket a sütiket a weboldalon keresztül a reklámozó partnereink helyezhetik
el. Ezek segítségével ezek a cégek profilt alkothatnak az érdeklődéseidről, és relevánsabb
reklámokat mutathatnak neked más oldalakon . Nem tárolnak személyes azonosításra
alkalmas adatokat, de a böngésződ és eszközöd egyedi azonosításán alapulnak. Ha nem
engedélyezed ezeket a sütiket, akkor kevésbé az érdeklődésednek megfelelően célzott
reklámokat fogsz tapasztalni.
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Süti neve

_dc_gtm_UA-#

_ga

_gat

_gid

Domain

Típus
Külső,
A Google Tag Manager által
harmadik
elhelyezett süti, amelynek célja a
fél által
.akvariumklub.hu
Google Analytics script
elhelyezett
lefuttatásának szabályozása
analitikai
süti
A süti a Google Analyticshez
Külső,
kapcsolódik, a felhasználók
harmadik
megkülönböztetésére/felismerésére fél által
.akvariumklub.hu
szolgál és statisztikai adatokat
elhelyezett
generál arról, hogy a felhasználó
analitikai
hogyan használja a weboldalt.
süti
A süti a weboldal teljesítményének Külső,
a Google Analytics szolgáltatások
harmadik
segítségével történő mérése és
fél által
.akvariumklub.hu
javítása érdekében lehetővé teszi a elhelyezett
weboldalon tett látogatások és
analitikai
forgalomforrások számolását.
süti
A süti a Google Analyticshez
Külső,
kapcsolódik, a felhasználók
harmadik
megkülönböztetésére/felismerésére fél által
.akvariumklub.hu
szolgál és statisztikai adatokat
elhelyezett
generál arról, hogy a felhasználó
analitikai
hogyan használja a weboldalt.
süti

DONEGDPRConsent

A süti célja, hogy azonosítsa a
felhasználó által a weboldalon
.akvariumklub.hu elvégzett műveleteket. Ez
nélkülözhetetlen az olyan funkciók
végrehajtásához, mint például a
jegyvásárlás.
A felhasználó által választott nyelvi
beállításokat követő süti

_icl_current_language
CONSENT

.gstatic.com

Google Captcha működéséhez
szükséges süti

Élettartam

munkamenet

2 év

1 perc

24 óra

1 hónap

A felhasználó sütibeállításait tároló
süti

DONEGDPRAlertBoxClosed

PHPSESSID

Miért szükséges, mihez fér hozzá?

Saját,
feltétlenül
szükséges
süti

1 hónap

munkamenet

Saját,
funkcionális 2 óra
süti
Feltétlenül
szükséges 20 év
süti

HSID

2 év

YSC

munkamenet

SID

2 év

PREF
APISID
SSID
LOGIN_INFO

.youtube.com

A Google által használt sütik,
amelyeket a Youtube videó
beágyazással összefüggésben
jönnek létre.
Anonimizált statisztikai adatokat
gyűjtenek például a
videómegtekintésről, a beágyazott
videók lejátszásáról.

Külső,
harmadik
fél által
elhelyezett
funkcionális
süti

2 év
2 év
2 év
2 év

VISITOR_INFO1_LIVE

4 hónap

SAPISID

2 év

CONSENT

20 év
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GPS

NID

P_JAR
CONSENT

.google.com

HSID
APISID
SAPISID
SID
SIDCC
SSID

Egyedi ID-t regisztrál
mobileszközökön, hogy
nyomonkövetést tegyen lehetővé a
GPS koordináták földrajzi
helymeghatározása alapján
A Google által használt NID cookie
egy egyedi azonosítót tartalmaz,
amelyet a Google a felhasználók
preferenciáinak – például az
előnyben részesített nyelv (pl. a
magyar), a keresési találatok
megjeleníteni kívánt száma (pl. 10
vagy 20), vagy, hogy bekapcsolja-e
a Google Biztonságos keresés
szűrőt – és egyéb adatainak
Külső,
tárolására használ.
harmadik
fél által
A Google által használt sütik,
elhelyezett
amelyeket az oldalba integrált
feltétlenül
űrlapok és a Google Maps térkép
szükséges
beágyazással összefüggésben
jönnek létre. A biztonsági cookie-k
a felhasználók hitelesítését, a
bejelentkezési adatokkal való
visszaélés megelőzését szolgálják,
annak érdekében, hogy megvédjük
a felhasználói adatokat (pl. a
kitöltött űrlapok tartalmát) az
illetéktelen személyektől.

A Facebook által marketing célú
adatok gyűjtését végző cookie.

_fbp
.facebook.com

Titkosított Facebook ID-t és
böngésző ID-t továbbít a Facebook
felé

fr

_gat_gtag_UA_5784146_31
_gid
_ga
sp_t
sp_landing
spot
_gcl_au
sp_ab
cookieNotice

.spotify.com

Az oldalba beágyazott spotify
lejátszó működését lehetővé tévő
sütik.

Külső,
harmadik
fél által
elhelyezett
marketing
süti
Külső,
harmadik
fél által
elhelyezett
marketing
süti
Külső,
harmadik
fél által
elhelyezett
analitikai
süti

munkamenet

Változó,
általában 6
hónap

1 hónap
20 év
2 év
2 év
2 év
2 év
3 hónap
2 év

1 nap

90 nap

munkamenet
1 nap
2 év
3 hét

Külső,
harmadik
fél által
elhelyezett
funkcionális
süti

1 nap
4 és fél év
2 hónap
1 hónap
2 hónap
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Működéshez feltétlenül szükséges
sütik

Teljesítménymérő sütik

Funkcionális sütik

Marketing sütik

Google (NID, CONSENT,
P_JAR, HSID, APISID,
SAPISID, SID, SIDCC, SSID)
akvariumklub.hu saját sütijei
(PHPSESSID,
DONEGDPRConsent,
DONEGDPRAlertBoxClosed,
_icl_current_language)
Google Analytics (_ga, _gat,
_gid)
Google Tag Manager
(_dc_gtm_UA-#)
Spotify (sp_t, sp_landing, spot,
_gcl_au, sp_ab, cookieNotice)
Youtube (HSID, YSC, SID,
PREF, APISID, SSID,
LOGIN_INFO,
VISITOR_INFO1, _LIVE,
SAPISID, CONSENT, GPS)
Facebook (fr, _fbp)

3. Hogyan tudod módosítani a süti beállításokat
3.1. Amikor meglátogatod weboldalunkat, az oldal alján megjelenő információs sávon
jelezzük részedre, hogy lehetőséged van elfogadni alapértelmezett sütibeállításainkat.
Lehetőséget biztosítunk számodra továbbá arra is, hogy az általunk használt sütiknek csak egy
részét engedélyezd.

3.2. Amennyiben korábban engedélyezted valamely sütink használatát a gépeden, de ezt a
döntésed a későbbiekben szeretnéd megváltoztatni, abban az esetben lehetőséged van
minden korábban elfogadott sütinket törölni. Ha a továbbiakban már nem szeretnéd sütiket
fogadni, webböngésződ beállításaiban törölheted a sütiket. Ehhez kövesd a böngésző által
megadott utasításokat (ezek általában a „Súgó”, az „Eszközök” vagy a „Szerkesztés”
menüpontban találhatók).
A leggyakrabban használt böngészők esetében a sütik kezelésére vonatkozó menüpontok:
Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/delete-cookies-remove-info-websitesstored
Google Chrome:
https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=en
Internet Explorer: https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internetexplorer-delete-manage-cookies

A Google Analytics további lehetőségeket biztosít a Google Analytics szolgáltatásokról való
leiratkozáshoz: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en-GB.
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4. Hová fordulhatsz ha kérdésed, vagy panaszod van sütihasználatunkkal kapcsolatban

Akvárium Klub Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1051 Budapest,
Erzsébet tér 12. cégjegyzékszáma: 01-09-182559, e-mail címe:
info@akvariumklub.hu

