Adatvédelem – cookie-k
Adatvédelmi nyilatkozat
Jelen
adatvédelmi
nyilatkozat
(Nyilatkozat)
tartalmazza
a
www.lifeguard.hu(továbbiakban: Üzemeltető) által üzemeltetett, a
http://www.lifeguard.hu domain néven elérhető oldalak és szolgáltatások
(együttesen: Szolgáltatás) keretében végzett, személyes adatok kezelésére
vonatkozó szabályokat, valamint az adatkezelésre vonatkozó tájékoztatást.
A Szolgáltatás technikai hátterét egy tárhelyszolgáltató biztosítja, a
szervereken elhelyezett szoftverek üzemeltetését maga végzi. A
Szolgáltatás használatának megkezdésével a felhasználók elfogadják a
jelen Nyilatkozat feltételeit.
A jelen adatvédelmi nyilatkozat folyamatosan elérhető a Szolgáltatás
bármely oldalán.
1.
Adatkezelő
személye
A
Szolgáltatással
összefüggésben kezelt személyes adatok tekintetében az Üzemeltető az
adatkezelő, és nem vesz igénybe adatfeldolgozót. Az Üzemeltető által
kezelt személyes adatokat kizárólag az Üzemeltető és annak
munkavállalói/alvállalkozói ismerhetik meg.
A Szolgáltatás felhasználóira vonatkozó adatok az Üzemeltető bérelt
tárhelyeinek szerverein kerülnek tárolásra.
Google
2. Google Adsense
Az oldalon a Google Adsense hirdetési rendszer keretén belűl reklámokat
jelenítünk meg. A rendszer adatokat gyűjt a hirdetésre kattintó
felhasználókról azért, hogy ne zavaró, hanem az oldal tartalmához
kapcsolódó reklámok jelenjenek meg. Ezen adatok köréről, illetve
felhasználási módjáról kérem olvassa el a Google Adatvédelmi irányelveit.
– A Google, mint külső szállító cookie-kat (sütiket) használ hirdetések
megjelenítésére ezen a webhelyén.
– A Google által használt DoubleClick DART cookie lehetővé teszi, hogy a
felhasználók számára a hirdetéseket az internet egyéb helyein végzett
látogatásaik alapján jelenítse meg.
– A felhasználók kikapcsolhatják a DoubleClick DART cookie használatát a
Google hirdetésekre és tartalmi hálózatra vonatkozó adatvédelmi irányelvek
felkeresésével.

További információkért kérem olvassa el a Google Adatvédelmi irányelveit
itt: www.google.com/intl/hu/privacy.html
3. Felelősség
Az Üzemeltető a felhasználók által a Szolgáltatás keretén belül tárolt,
elérhetővé- vagy közzétett és küldött információkért mindennemű
felelősségét kizárja.
3.1 Módosítás
Az Üzemeltető fenntartja a jogot a jelen adatvédelmi nyilatkozat
módosítására. Módosítás esetében az Üzemeltető a módosított
nyilatkozatot elérhetővé teszi a Szolgáltatás nyitóoldalán.
Megosztási feltételek:
engedélyezett.

Utánközlés

csak

a

forrás

megjelölésével

Szerzői jogok
Ha úgy gondolja, hogy valamely tartalom oldalunkon szerzői jogokat sért,
akkor kérjük vegye fel velünk a kapcsolatot és mi mihamarabb eltávolítjuk
azt.

Adatvédelem – cookie-k kezelése
A Webhely szolgáltatásainak fenntartása, fejlesztése, valamint a
felhasználói élmény fokozása érdekében ún. sütiket (cookie-kat) használ. A
Webhely használatával Ön elfogadja az oldal sütikre vonatkozó összes
aktuális irányelvét, valamint adatvédelmi nyilatkozatát.
A sütik a böngésző által a felhasználó eszközére helyezett, kisméretű
szöveges azonosítást és információgyűjtést végző állományok. A cookie
egy egyedi számsorból áll, és elsősorban a weblapot letöltő számítógépek
és egyéb eszközök megkülönböztetésére szolgál.
A Webhely látogatása során létrehozott sütik többféle kategóriába
tartozhatnak:
Alapműködést biztosító cookie-k: olyan sütik, amelyek nélkül a weboldal
nélkülözhetetlen szolgáltatásai nem lennének képesek megfelelően
működni.
Teljesítményt növelő cookie-k: ezen cookie-k információkat gyűjtenek
arról, hogy a látogatók hogyan használják a weboldalt. Például hogy melyek

a leggyakrabban látogatott rovatok és a leglátogatottabb cikkek. Ezeket a
cookie-kat a felhasználói élmény javításának és fenntartásának érdekében,
statisztikai
célokra
használ
fel
weboldalunk.
Funkcionális cookie-k: a cookie-k lehetővé teszik, hogy a weboldal
megjegyezzen bizonyos korábban bevitt adatokat, például az Ön
személyes
beállításait.
Targeting/hirdetési cookie-k: ezek a cookie-k segítenek abban, hogy
hirdetési felületeinken keresztül olyan ajánlatokat juttathassanak el Önhöz,
amelyek a leginkább megfelelnek érdeklődési köreinek. A fenti
szolgáltatások biztosítása során a weboldal harmadik felekkel is
együttműködhet, de számukra a Webhely személyes adatot csak a
felhasználó előzetes értesítésével és beleegyezésével, vagy határozati
utasítás esetén (pl. jogi szerv felszólítására) adhat ki.
A cookie-k által gyűjtött információkat a Webhely nem értékesíti, adja bérbe
vagy terjeszti egyéb módon harmadik fél számára, kivéve azon
szolgáltatások
biztosításához
szükséges
mértékben,
amely
szolgáltatásokhoz Ön ezen információt előzetesen és önkéntesen megadta.
A Webhely független, harmadik felek felügyelete alá tartozó, és azok által
fenntartott oldalakra mutató hivatkozásokat tartalmazhat. Mivel a Webhely
nem ellenőrzi az információk ilyen harmadik felek általi használatát, minden
szóban forgó esetben a harmadik fél adatvédelmi irányelvének
rendelkezései az irányadóak, amelyért a webhely felelősséget nem vállal,
és jogilag felelősségre nem vonható.
A Webhely fenntartja a jogot, hogy saját belátása szerint bármikor
módosítsa jelen szabályzat bármely részét. Kérjük, hogy rendszeresen
látogasson el erre az oldalra és tájékozódjon az esetleges változásokról.
Amennyiben az Adatvédelmi irányelv változásainak közzétételét követően
továbbra
is
használja
ezt
a
weboldalt,
az
a
változások és az aktuális irányelvek Ön általi elfogadásának minősül.

Cookie-k („sütik”)
Tájékoztatjuk a felhasználókat, hogy a www.lifeguard.hu honlapon tett
látogatásaik során a rendszer úgynevezett cookie-kat („sütiket”) helyez el
számítógépük internetes böngészőjében.
A sütik a felhasználó által meglátogatott honlap webszervere által a
felhasználó végberendezésén (számítógépén, telefonján, egyéb eszközén)
elhelyezett kisméretű, betűket és számokat egyaránt tartalmazó
szövegfájlok, melyek információkat tárolnak a felhasználóról, valamint a
felhasználó és a webszervere kapcsolatáról. Lehetővé teszik a weboldal
hatékonyságának, használati módjának, működésének, hibáinak és a
látogatók számának nyomon követését, valamint a felhasználói élmény
növelését.
A következő típusú sütiket helyezi el webszerverünk az Ön berendezésén:
1.
Anonim
analitikus
sütik
Az analitikus sütik a látogatókról gyűjtenek a weboldal statisztikai jellegű
látogatottságát vizsgáló elemzéseinkhez szükséges információkat. Ilyen
információk például a weboldalt látogatók száma, a z az időtartam, amelyet
a látogató a honlapon tölt, navigációval kapcsolatos kérdések, azaz a
látogató hogyan találta meg a weboldalt (reklámra kattintva vagy más
módon). Az analitikus sütik tehát a felhasználó internetezési szokásairól
közvetítenek információkat számunkra, amelyek honlapunk fejlesztéséhez
a látogatói elégedettség és weboldalunk ismertségének vizsgálatán
keresztül nyújtanak segítséget. Az honlapunk által alkalmazott analitikus
sütik nem gyűjtenek vagy tárolnak személyes adatokat (például neveket
vagy címeket), így az így megszerzett adatok nem alkalmasak az Ön
azonosítására.
2.
Profilkezelési
(azonosító)
sütik
A weboldalunk lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy személyes
adatainak megadásával regisztráljon, majd ezt követően weboldalunkon
bejelentkezzen. Az azonosító sütik így lehetővé teszik a felhasználói
azonosítók, elmentett információk kezelését, és ezáltal az egymást követő
honlap látogatások alkalmával a felhasználó egyedi azonosítását és
valamely engedélyezett tartalomhoz való hozzáférését.
3. Harmadik féltől származó (idegen) reklámozást szolgáló sütik
A www.lifeguard.hu honlapján működő, harmadik fél által viselkedésalapú
reklámozás érdekében alkalmazott sütik használatával a harmadik fél
például nyomon követi azt, hogy mennyi felhasználó látta, valamint mennyi
felhasználó látta többször az adott reklámot. Harmadik fél által használt

sütik tekintetében a harmadik fél adatkezelési szabályzata az irányadó,
amelyek tartalmára a www.lifeguard.hu nincs befolyása.
4.
Harmadik
féltől
származó
egyéb
(idegen)
sütik
A www.lifeguard.hu weboldal harmadik féltől származó sütik segítségével a
látogatók internetezési szokásait tudja nyomon követni, ezáltal különböző
szolgáltatások igénybevételét tudja ajánlani a látogatóknak, úgy mint
katalógus igénylése, vagy tesztvezetésre történő jelentkezés. A
www.lifeguard.hu tehát idegen sütiken alapuló elemző rendszert működtet.
Ezen sütik működéséből adódóan sem a www.lifeguard.hu, sem a
harmadik félnek nincsen hozzáférése a másik fél által használt sütikben
tárolt információkhoz.
5.
Flash
sütik
(helyi
megosztott
objektumok)
A weboldalunkon található multimédiás tartalom lejátszása az Adobe Flash
Player program használatával történik. A Flash sütik, vagy másnéven a
helyi megosztott objektumok a weboldalon található videó vagy audió
tartalom lejátszásához szükséges technikai adatokat tárolnak (képminőség,
hálózati link, sebesség). Alkalmasak meghatározott szolgáltatások
nyújtására (pl. ún „auto-resume”) és a médiatartalommal kapcsolatos
felhasználói preferenciák elmentésére.
Tájékoztatjuk felhasználóinkat, hogy a honlapunk által működtetett cookie-k
alkalmazása az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény („Eht.”)
155. § (4) szakasza értelmében a felhasználó előzetes, tájékozott
hozzájárulását igényli. Hozzájárulás hiányában, illetve a korábban
megadott hozzájárulás visszavonása esetén honlapunk nem helyez el
cookie-kat az Ön berendezésén.
Cookie-k
felhasználók
általi
kezelése
A sütiket – a flash sütik kivételével – a felhasználók bármikor eltávolíthatják
internetes böngészőjük Beállítások menüjében. A felhasználók továbbá
beállíthatják a sütik használatának engedélyezését és tiltását. A sütik
beállításaival kapcsolatos bővebb információ a Segítség menüpontban
található.
A Flash sütik szintén a felhasználó végberendezésén kerülnek tárolásra,
azonban a böngészőben ezek kezelésére nincs lehetőség. Az ilyen jellegű
sütiket manuálisan az Adobe weboldalán található tájékoztatásban foglaltak
szerint lehet törölni, vagy a beállításaikat módosítani, akár a
www.lifeguard.hu honlap, akár az összes weboldal vonatkozásában. Az
Adobe weboldalának címe a következő: http……………………...
Ugyanakkor jelezzük, hogy a flash cookie-k alkalmazásának korlátozása
esetén a honlapunk tartalmának bizonyos részei csak korlátozottan, illetve
egyáltalán nem elérhetőek.

Cookie-k segítségével gyűjtött személyes adatkezelés feltételei
Tájékoztatjuk a felhasználókat, hogy weboldal üzemeltetője, adatkezelést
végez a cookie-k segítésével gyűjtött felhasználói személyes adatok
tekintetében (például: IP-címek gyűjtése, egyedi azonosítók kezelése,
felhasználók online tevékenységének nyomon követése és ezáltal a
felhasználó egyedi azonosítása, reklámok útján való megkeresése). A
weboldal üzemeltetője által gyűjtött adatok tehát összekapcsolhatók a
felhasználó által szolgáltatott, közvetlenül azonosítható információval.
Tájékoztatjuk továbbá a felhasználókat, hogy az adatok kezelésével
kapcsolatban a felhasználó az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Info tv.”) 14-18. §ban meghatározott jogokkal élhet, így különösen tájékoztatást kérhet
személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatai
helyesbítését, módosítását vagy zárolását; továbbá az Info tv. 21. §-a
szerint – az ott meghatározott feltételek teljesülése – esetén tiltakozhat a
személyes adatai kezelése ellen, valamint az Info tv. 52. § (1) bekezdése
szerinti esetekben a Nemzeti Adatvédelmi és- Információszabadság
Hatóságnál („Hatóság”) vizsgálati eljárást kezdeményezhet.

Az Info törvény 4. § (1) bekezdésének megfelelően az adatkezelés célja a
felhasználók azonosítása, felhasználói élmény növelése, azaz a
felhasználóinknak nyújtott szolgáltatásainkat javítása, továbbá a
felhasználók adatainak marketing célokra történő kezelése, ennek
keretében célzott reklámok eljuttatása a felhasználók számára. Az adatokat
a lifeguard.hu fenti célok eléréséhez szükséges időtartamig kezeli.
Az adatok harmadik személy részére nem kerülnek továbbításra .
Az adatkezelő az Infotv. 7. § (1)-(3) bekezdéseinek megfelelően
adatbiztonsági intézkedéseket alkalmaz a sütikben tárolt adatok védelme
érdekében, és gondoskodik arról, hogy az adatok harmadik személy
részére ne váljanak hozzáférhetővé.

Jogi nyilatkozat
Az oldal tulajdonosa nem vállal felelősséget az oldalon megjelenő
bejegyzésekért, tartalomért, de kifogás esetén minden tőle telhetőt megtesz
a mások számára sértő, illetlen tartalmak eltávolítására!
Amennyiben bárkinek tudomása van arról, hogy az oldalon található
tartalmak valamelyike sérti a saját vagy mások személyiségi jogait vagy

törvénybe ütközik, akkor megfelelően alátámasztott írásbeli indoklás
megküldésével a kifogásolt tartalmat az oldal tulajdonosa eltávolítja.
A Tartalmak letöltéséért az oldal tulajdonosa pénzdíjat nem szed.
Nem kell engedély az idézéshez. Az idézésnek azonban meg kell felelnie a
vonatkozó törvények paragrafusainak. Idézés esetében – forrás
megjelöléssel – kérünk rámutatni (link elhelyezése) a portál megfelelő
oldalára.
A tulajdonos előzetes írásos hozzájárulása nélkül tilos a weboldal
egészének vagy részeinek (szöveg, grafika, fotó, audio- vagy video anyag,
adatszerkezet, struktúra, eljárás, program stb.) feldolgozása és
értékesítése de a tartalmi és formai alkotórészei közlési engedély esetén
sem változtathatók meg és nem használhatók fel a honlap tartalmától eltérő
célra.
Tilos a honlap tartalmát akár nyílt, akár zárt adatbázisba lementeni.
Tilos a honlap tartalmát kereskedelmi célra felhasználni, vagy azt
kereskedelmi céllal terjeszteni.
A honlap szerkesztője mindent megtesz azért, hogy a portálon közölt
információk pontosak, frissek és teljesek legyenek, de semmiféle
felelősséget nem vállal bármely, ezen információk használatából adódó kár
bekövetkeztéért.
E honlapra mutató linkek elhelyezhetők más online szolgáltatásokban. A
lifeguard.hu weboldal tulajdonosa, fenntartja magának a jogot, hogy a
méltatlan környezetbe helyezett kapcsolódás ellen kifogást emeljen és
annak megszüntetését kezdeményezze. A kapcsolódás elhelyezéséről az
alábbi címen kérek bejelentést: lifeguard@lifeguard.hu
Külső hirdető cégeket is használunk hirdetéseink megjelenítésére, amikor
meglátogatja webhelyünket. Ezek a cégek felhasználhatnak egyes adatokat
(nem használhatják fel azonban nevét, e-mail címét vagy telefonszámát)
ezen vagy más webhelyen végzett látogatásáról, annak érdekében, hogy
megfelelő (és Önt érdeklő) hirdetéseket biztosíthassanak. Ha további
tájékoztatást szeretne kapni erről a gyakorlatról, és annak lehetőségéről,
hogy a vállalatok ne használhassák fel az információkat, kérjük, kattintson
ide. (Google)
A Google, mint külső szállító cookie-kat használ hirdetések megjelenítésére
ezen a webhelyén.

A Google által használt DART cookie lehetővé teszi, hogy a felhasználók
számára a hirdetéseket ezen a webhelyén és az internet egyéb helyein
végzett látogatásaik alapján jelenítse meg.
A felhasználók kikapcsolhatják a DART cookie használatát a Google
hirdetésekre és tartalmi hálózatra vonatkozó adatvédelmi irányelvek
felkeresésével. (Google)
A lifeguard.hu oldalán fellelhető címek mögött és a beépülő oldalakon
valamint a hivatkozásokban megjelenő tartalmak a partner oldalak
kizárólagos
tulajdonát
képezik.
A lifeguard.hu nem vállal felelősséget a címekben, a beépülő oldalak és a
partnerek
oldalain
megjelenő
információk
valóságtartalmáért.
A lifeguard.hu nem vállal felelősséget semmilyen kárért, ami a weboldal
használatából
közvetve
vagy
közvetlenül
származik.
A lifeguard.hu honlapjáról megnyitható linkek elérhetősége és tartalma
teljes mértékben kívül esik az ellenőrzési lehetőségeinken ezért ezzel
kapcsolatban a www.lifeguard.hu semmilyen felelősséget nem vállal.
Amennyiben nem ért egyet a www.lifeguard.hu jelen jognyilatkozatával,
kérjük ne használja szolgáltatásainkat.
Vonatkozó törvények: A másodközlésnek és az idézésnek meg kell felelnie
a Sajtóról szóló 1986. évi II. tv., a Büntető törvénykönyv (1978. évi IV. tv.), a
Polgári törvénykönyv (1957. évi IV. tv.), a Szerzői jogokról szóló (1999. évi
LXXVI. tv.) törvények megfelelő paragrafusainak. A szerkesztő engedélye
nélkül az oldalak bármely alkotóeleme (együtt és külön-külön is) online
vagy nyomtatott reprodukálása nyilvános közzététel céljából tilos.

