
Adatkezelő neve, elérhetőségei 

Az adatkezelő megnevezése: Camera Kft. 

Az adatkezelő levelezési címe: 1085. Budapest, Somogyi Béla utca 19. 

Az adatkezelő e-mail címe: info@camerakft.hu 

Az adatkezelő telefonszáma: +36-1-266-8085 

Honlap: www.camerakft.com 

Tárhelyszolgáltató 

Név: UNAS Online Kft. 

Levelezési cím: 9400 Sopron, Major köz 2. I/15. 

E-mail cím: unas@unas.hu 

Telefonszám: +36-99/884-000 

Jelen adatkezelési tájékoztató 2018. május 25.-től visszavonásig érvényes. 

 A Camera Kft. (továbbiakban: adatkezelő), mint a www.camerakft.com (továbbiakban: honlap) üzemeltetője, 

kijelenti, hogy a honlapon csak a jelen adatvédelmi tájékoztatóba foglaltak alapján kezel személyes adatokat. Az 

adatkezelés hátterét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. 

törvény (Infotv.) rendelkezései jelentik. Az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontjával 

összhangban az Ön hozzájárulása. 

 Az adatkezelő honlapjához bárki hozzáférhet személyes adatai megadása nélkül. Nem személyhez kötött 

információkat azonban korlátlanul és automatikusan gyűjt a honlap a látogatókról, továbbá vannak olyan jellegű 

szolgáltatások, amelyekhez szükségszerűen hozzátartozik az adatszolgáltatás. 

A honlap üzemeltetése során végzett adatkezelések leírása 

A cookie-k használatával kapcsolatos tájékoztatás 

Mi az a cookie? 

 Az adatkezelő a honlap látogatása során úgynevezett cookie-kat (sütiket) használ. A cookie-k olyan egyéni 

azonosítót tartalmaznak - egy titkos, véletlenül generált karaktersort - amelyet honlapunk az Ön böngészőjének 

küld el  azzal a céllal, hogy elmentse bizonyos beállításait, megkönnyítse honlapunk használatát és 

közreműködik abban, hogy néhány releváns, statisztikai jellegű információt gyűjtsünk a látogatóinkról. A 

cookie-k nem tartalmaznak személyes információkat és nem alkalmasak az egyéni felhasználó azonosítására. 
Néhány cookie a honlap bezárása után megszűnik, néhány pedig hosszabb időre tárolásra kerül az Ön 

számítógépén. 

A cookie-k jogszabályi háttere és jogalapja 

 

  Az adatkezelés hátterét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi 

CXII. törvény (Infotv.) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal 

összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezései jelentik. Az 

adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontjával összhangban az Ön hozzájárulása. 
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A honlap által használt cookie-k főbb jellemzői: 

Szükségszerű cookie-k: Ezek a cookie-k elengedhetetlenek ahhoz, hogy barangolni tudjon a weboldalon, illetve 

bizonyos funkciók megfelelő működéséért felelősek. 

Funkcionális cookie-k: Ezek a cookie-k a weboldal funkcionalitását javítják azáltal, hogy megjegyzik az Ön 

preferenciáit, beállításait. 

A weboldal statisztikájának kezeléséért felelős cookie-k: Ezek a cookie-k információkat gyűjtenek a honlap 

használatáról, például, hogy mely oldalakat látogatják leggyakrabban. Ezek a cookie-k nem gyűjtenek a látogatót 

azonosító információkat, vagyis teljesen általános, névtelen információkkal dolgoznak. Ezen típusú cookie-k 

élettartama kizárólag a munkamenet idejére korlátozódik. 

A honlapon használt cookie-k 

Cookie neve Leírás 
Lejárat (törlés a 

készülékről) 

cookieconsent_status 

 Annak rögzítésére szolgál, hogy a látogató látta-e a 

cookie-kkal kapcsolatos irányelvünkre vonatkozó 

értesítést. 

1 év 

907c82c66bd3db8de31a2668b8f6acd2 

 Ez egy alapértelmezett Joomla cookie, amely segít a 

webhely különböző részeinek megfelelő 

működésében a munkamenet során 

A böngészés 

végén 

e2fd134ee106be4880b95cb0d7ecd316 

 Ez egy alapértelmezett Joomla cookie, amely segít a 

webhely különböző részeinek megfelelő 

működésében a munkamenet során 

A böngészés 

végén 

vriConfPt 
 Cookie-kkal kapcsolatos beállítások megjegyzésére 

szolgál. 
10 hónap 

   

Google Analytics használatára vonatkozó irányelvek 

 Adatkezelő az általa üzemeltetett honlapon Google Analytics-et használ, mely a Google Inc. ("Google") egy 

internetes elemzési szolgáltatása. A Google Analytics cookie-fájlokat használ, mely segítségével a honlap 

használata elemezhetővé válik. A honlap használatáról gyűjtött információk (pl. IP cím) egy USA-ban található 

Google szerverre történnek továbbításra és tárolásra. 

 Google ezeket az információkat használja a weboldal használatának kiértékelésére, a weboldal-aktivitásról, mint 

honlap üzemeltető részére statisztikák összeállítására, és további, a honlap használatával kapcsolatos 

szolgáltatások nyújtására. Google ezeket az információkat bizonyos esetekben harmadik fél részére is továbbítja, 

amennyiben ezt törvény írja elő, vagy ha ezeket az adatokat a Google megbízásából harmadik fél dolgozza fel. 

Google nem hozza kapcsolatba a felhasználók IP címét a Google Inc. más adataival. 

Google Analytics által használt cookie-k: 

Cookie neve Leírás 
Lejárat (törlés a 

készülékről) 

 _gat_gtag_UA_64584725_1 
 Nagy forgalmú oldalakon limitálja az elküldött 

statisztikai adatok mennyiségét 
1 perc 

 _ga  A felhasználók megkülönböztetésére szolgál. 2 év 

 _gid  A felhasználók megkülönböztetésére szolgál. 24 óra 



 A cookie-k mentését Ön a böngészőjének megfelelő beállításával letilthatja. Felhívjuk figyelmét arra, hogy 
ebben az esetben bizonyos funkciókat nem lehet elérni.  A cookie-k törléséről bővebb tájékoztatást az alábbi 

linkeken találhat: 

Internet Explorer:  https://support.microsoft.com/hu-hu/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-

cookies 

Firefox:  https://support.mozilla.org/hu/kb/sutik-engedelyezese-es-tiltasa-amit-weboldak-haszn 

Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=hu 

 Ezen kívül, a weboldal használatából származó adatok Google által történő gyűjtését (ide értve az IP címet is), 

illetve feldolgozását Ön úgy is letilthatja, ha a következő link alatt található böngésző-bővítményt letölti és 

telepíti a számítógépén:  

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout 

   

További adatkezelések 

 Honlapunkon lehetőség van olyan szolgáltatások igénybe vételére, melyek során személyes adatok megadása 

szükséges. Az adatok addig az időpontig kerülnek rögzítésre, ameddig ez feltétlenül szükséges. Ezt követően a 

megadott adatok törlésre kerülnek. 

 A szolgáltatásainkat igénybe vevőknek lehetőségük van arra, hogy azok igénybe vételét megelőzően, valamint 

az igénybevétel során az adatkezelőhöz írásban intézett nyilatkozat formájában megtiltsa. Ezen tiltás kapcsán 

azonban a szolgáltatások esetleges ellehetetlenülésével az ügyfélnek számolnia kell. 

Személyes adatok megadásával járó szolgáltatásaink 

 A honlapon lehetőség van olyan szolgáltatások igénybe vételére (eszközbérlés, információkérés, futárrendelés, 

fotonyomtatás, roadshow), mely során az adatkezelő személyes adatok megadását kéri kapcsolat felvétel vagy 

tájékoztatás céljából. A beérkezett adatok  a szükséges ideig kerülnek tárolásra, vagy ameddig Ön nem kéri 

írásban azok törlését. Adatait harmadik félnek nem adjuk át, kivéve, ha a szerződés teljesítésekor a harmadik fél 

(pl: szállító cég) a cégünk alvállalkozójaként működik együtt. Ekkor azonban, az alvállalkozók a cégünk által 

átadott személyes adatokat semmilyen módon nem jogosultak megőrizni, felhasználni, illetve további 

személyeknek átadni. 

Adatbiztonsági intézkedések 

 Adatkezelő kijelenti, hogy megfelelő biztonsági intézkedéseket hozott annak érdekében, hogy a személyes 

adatok védje a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy 

megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából 

fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen. 

   

Az adatkezelés során Önt megillető jogok 

Az adatkezelés időtartamán belül Önt megilleti: 

 a tájékoztatáshoz való jog, 

 az adatok helyesbítéséhez való jog, 

  az adatok törléséhez való jog, 

  az adatok zárolásához való jog, 
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  a tiltakozás joga. 

 Ön az adatkezelés időtartamán belül tájékoztatást kérhet az adatkezelőtől a személyes adatai kezeléséről. Az 

adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül írásban, 

közérthető formában tájékoztatja Önt a kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, 

továbbá – amennyiben az adatok továbbítására is sor került – arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy 

kapták meg az adatokat. Ön az adatkezelés időtartamán belül kérheti, hogy az adatkezelő a személyes adatait 

helyesbítse. A kérésének az adatkezelő legkésőbb 15 napon belül eleget tesz. Önnek lehetősége van a személyes 

adatainak törlését kérni, amelynek az adatkezelő legkésőbb 15 napon belül eleget tesz. A törlés joga nem terjed 

ki arra, ha az adatkezelőt törvény kötelezi az adatok további tárolására, illetve arra az esetre sem, ha az Infotv. 6. 

§ (5) bekezdésével összhangban az adatkezelő jogosult a személyes adatok további kezelésére (így például a 

számlázással összefüggésben). Ön kérheti, hogy az adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha az adatok végleges 

törlés sértené az érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll 

az a cél, amely a személyes adat törlését kizárta. 

Ön tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, 

 ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség 

teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez 

szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén és az Infotv. 6. § (5) bekezdésében foglalt esetben; 

 ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása – az Ön hozzájárulása nélkül – közvetlen 

üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik. 

 Az adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon 

belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről Önt írásban tájékoztatja. Ha 

az adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét 

követő 25 napon belül írásban vagy az érintett hozzájárulásával elektronikus úton közli a helyesbítés, zárolás 

vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. 

Jogorvoslati lehetőségek 

 Amennyiben Ön szerint az adatkezelő megsértette valamely, az adatkezelésre vonatkozó törvényi rendelkezést, 

vagy nem teljesítette valamely kérelmét, akkor vélelmezett jogellenes adatkezelés megszüntetése érdekében a 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság vizsgálati eljárását kezdeményezheti (levelezési cím: 

1530 Budapest, Pf.: 5., e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu). Tájékoztatjuk emellett arról is, hogy az adatkezelésre 

vonatkozó törvényi rendelkezések megsértése esetén, vagy ha az adatkezelő nem teljesítette valamely kérelmét, 

akkor az adatkezelővel szemben bírósághoz fordulhat.  

Adatvédelmi nyilvántartásba történő bejelentkezés 

Az Infotv. rendelkezései értelmében az adatkezelőnek bizonyos adatkezeléseit be kell jelentenie az adatvédelmi 

nyilvántartásba. 

Adatkezelési tájékoztató módosítása 

Az adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen adatkezelési tájékoztatót módosítsa. A honlap módosítás 

hatálybalépését követő használatával elfogadja a módosított adatkezelési tájékoztatót. 

Követés 

 Sok weboldal nyomon követi a látogató viselkedését és eladja ezt az információt más cégeknek. Ezt az 

információt felhasználva jelenítenek meg hirdetéseket, termékeket és szolgáltatásokat, amelyek kifejezetten a 

felhasználót célozzák meg. A Firefoxnak van egy Ne kövess funkciója, amelynek segítségével a weboldal, azok 

hirdetői és egyéb tartalomszolgáltatók tudomására hozható, hogy ne figyelje a böngészési szokásokat. 

 A beállítás figyelembevétele tetszőleges — a weboldalak nem kötelesek ennek megfelelően eljárni. Azok a 

weboldalak, amelyek figyelembe veszik ezt a beállítást, azok abbahagyják a viselkedés követését. A funkció 
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bekapcsolásának nincs hatása sem a weboldalakra történő bejelentkezésre, sem személyes információk törlésére 

- mint például a bevásárlókosár tartalma, helymeghatározás vagy bejelentkezési információ. 

 


