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10. sz. melléklet
ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ ÉS FOLYAMATLEÍRÁS A DMRVZRT.HU HONLAP
COOKIE HASZNÁLATÁRÓL
A DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban
Zrt. vagy Adatkezelő) az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a
természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok
szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet,
a továbbiakban GDPR) előírásai szerint ezúton tájékoztatja Önt, jelen tájékoztatóval és folyamatleírással az Ön
személyes adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről. A folyamatban való részvétellel Ön, mint érintett a
jelen folyamatleírás szerint válik az adatkezelés érintettjévé.
AZ ADATKEZELŐ PONTOS MEGNEVEZÉSE, ELÉRHETŐSÉGEI:
Társaság neve:
Székhelye:
Adószám:
Cégjegyzékszám:
Adatkezelő képviselője:
Adatvédelmi tisztviselő megbízás alapján:

DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt.
2600 Vác, Kodály Zoltán út 3.
11149769
13-09-088090
Virág László vezérigazgató
L-Tender Zrt; office@ltender.hu

Az adatkezelés folyamatának leírás
Adatkezelő a https://dmrvzr.hu/ honlapot használja tartalmai megosztására, közzétételére.
A honlapra való belépés, kilépés folyamatát a honlapra látogató számára kis adatcsomagok, úgynevezett sütik
(angol nevükön, illetve a továbbiakban: „cookie”-k) segítik. A cookie-k a honlap megfelelő működését, a
látogató hatékonyabb kiszolgálását, valamint statisztikai jellegű, anonimizált adatgyűjtés célját szolgálják. A
cookie-k az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások,
az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény,
valamint az Európai Unió előírásainak megfelelően használjuk.
1. Cookie jelentése:
A cookie a webszerver által küldött, változó tartalmú, betűkből és számokból álló fájl, amely a felhasználó
számítógépén rögzül és előre meghatározott ideig tárolódik. A cookie lehetővé teszi, hogy webszerverünk
felismerje a böngészésre használt eszközét, a weboldalon folytatott böngészési előzményeit. A cookie-k
segítségével képet kaphatunk az adott felhasználó honlaplátogatási és internet használati szokásairól,
történetéről.
2. Cookie célja:
A cookie-k által küldött információk segítségével az internetböngészők könnyebben felismerhetők, így a
felhasználók releváns és személyre szabott tartalmat kapnak. A cookie-k kényelmesebbé teszik a böngészést,
értve ez alatt az online adatbiztonsággal kapcsolatos igényeket és a releváns reklámokat. A cookie-k
segítségével a weboldalak üzemeltetői névtelen (anonim) statisztikákat is készíthetnek az oldallátogatók
szokásairól. Ezek felhasználásával az oldal szerkesztői még jobban személyre tudják szabni az oldal kinézetét
és tartalmát.
3. Cookie keletkezése:
Először a kliens gép küld egy kérést a kiszolgáló irányába. Ekkor a kiszolgáló létrehoz egy egyedi azonosítót
és ezt eltárolja a saját adatbázisában, majd az így létrehozott cookie-t az összes információval visszaküldi a
kliensnek. Az így visszakapott információs cookie eltárolódik a kliens gépen.
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4. Cookie használata:
Amikor a kliens gép újra kapcsolatba lép a kiszolgálóval már hozzácsatolja az előzőleg már létrehozott és
eltárolt cookie-t. A kiszolgáló összehasonlítja a kapott és az általa tárolt cookie tartalmát, ezáltal könnyedén
azonosítja pl. a regisztrált felhasználót.
5. Az oldal által használt cookie-k:
•
Munkameneti/Átmeneti cookie:
Ezek a cookie-k csak átmenetileg kerülnek az ideiglenes memóriába, ameddig a felhasználó az oldalon navigál.
Amikor a felhasználó bezárja a böngészőt a cookie törlődik. Ezek a cookie-k nem tartalmaznak személyes
adatokat és nem alkalmasak arra, hogy a látogatót beazonosítsa.
•
Tárolt/Állandó cookie:
Ezek azok a cookie-k, amelyek minden alkalommal használatba kerülnek, amikor a felhasználó az oldalra
látogat.
•
Funkcionális:
Ezen cookie-k feladata a felhasználói élmény javítása. Észlelik és tárolják például, hogy milyen eszközzel
nyitotta meg a honlapot, vagy az Ön által korábban megadott és tárolni kért adatait: például automatikus
bejelentkezés, tartózkodási információk, a választott nyelv, a szövegméretben, betűtípusban vagy a honlap
egyéb testre szabható elemében Ön által végrehajtott felhasználói változtatások. Ezek a cookie-k
tartalmazhatnak személyes adatokat és alkalmasak a látogató beazonosítására.
•
Analitika/Elemzés:
Ez mutatja meg, hogy a weboldalon belül merre járt, mit nézett meg, mit csinált. A cookie élettartamától
függően marad a kliens gépen. Olyan funkciók használhatják, mint például a Google Analytics vagy a Youtube.
Ezek a cookie-k nem tartalmaznak személyes adatokat és nem alkalmasak arra, hogy a látogatót beazonosítsa.
Honlapunk általában csak a megjelölt cookie-kat használja, de a fejlesztések alkalmával előfordulhat, hogy az
eddigieken felül újabb fajtákat is alkalmazunk.
6. Cookie-k kezelése:
Különféle módokon történik a cookie-k kezelése, de a kliensnek lehetősége van többféle módon beállítani a
cookie-k kezelésére vonatkozóan böngészőjét. Általánosságban elmondható, hogy az alábbiak szerint
háromféle módon állíthatóak be a böngészők:
•
Minden cookie elfogadása
•
Minden cookie elutasítása
•
Minden egyes cookie használatról értesítés kérése
A leggyakrabban használt böngészők beállításaival kapcsolatban segítséget nyújthatnak az alábbi weboldalak:
Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=hu&ref_topic=7438325
Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/hu/kb/weboldalak-altal-elhelyezett-sutik-torlese-szamito
Internet Explorer: https://support.microsoft.com/hu-hu/help/278835/how-to-delete-cookie-files-in-internetexplorer
Honlapunk felkeresésekor az oldal adatokat gyűjt a fent írt sütik segítségével. Honlapunkra látogatásakor egy
kattintással elfogadhatja, hogy a honlap a jelen szabályzattal összhangban sütiket használ. Amennyiben a
felhasználó saját böngészőjében letiltja a cookie-k telepítését a számítógépére, vagy törli azokat, ezzel a
weboldal (vagy bizonyos részei) használhatóságát korlátozhatja, lehetnek olyan funkciók és szolgáltatások,
amelyeket nem fog tudni igénybe venni teljes vagy részleges mértékben, az adott weboldalon korábban
megadott beállításai elveszhetnek.
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Ha a böngészőben vagy a készüléken vannak cookie-k, le tudjuk olvasni az adott cookie-t, amikor közösségi
modullal rendelkező weboldalra látogat. A Közösségi honlapok (Facebook, Twitter, LinkedIn, GooglePlus) által
létrehozott cookie-kért azon oldalakat üzemeltető felel, melyről az adott közösségi oldal honlapján tud
informálódni.
7. Cookie-k törlése:
A cookie-kat a használt böngészőprogramokban lehet törölni vagy letiltani. A böngészők alapértelmezett
módon engedélyezik a cookie-k elhelyezését. Ezt a böngésző beállításainál lehet letiltani, valamint a
meglévőket törölni. Mindemellett beállítható az is, hogy a böngésző értesítést küldjön a felhasználónak, amikor
cookie-t küld az eszközre. Fontos hangsúlyozni azonban, hogy ezen fájlok letiltása vagy korlátozása rontja a
böngészési élményt, valamint hiba jelentkezhet a weboldal funkciójában is.
Az anonim Google Analitika „sütik” kikapcsolásához egy úgynevezett „Google Analytics plug-in”-t (kiegészítőt)
telepíthet a böngészőjébe, mely megakadályozza, hogy a honlap az Önre vonatkozó információkat küldjön a
Google Analitikának.
A honlapra látogatással, valamint az „Elfogadom” gomb megnyomásával a látogató hozzájárul ahhoz, hogy az
Adatkezelő a jelen tájékoztatóban írt adatok, információk esetleges, beállítástól függő rögzítéséhez szükséges
külső szolgáltatók, vagy saját maga által kezelt cookie-kat használjon a honlap működésével összefüggésben.
Ilyen adatok a látogató számítógépének azon adatai, amelyek a honlap használata során generálódnak és
amelyeket a honlapon használt cookie-k a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzítenek. Az
automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer – a Felhasználó külön nyilatkozata vagy cselekménye
nélkül – a honlapra látogatáskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza.
adatkezelés célja: A honlap látogatóiról személyhez kötött, automatikus adatrögzítés a felhasználási
szokásokról Google Analytics, valamint cookie-k segítségével.
adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) a) szerinti érintetti hozzájárulás.
kezelt adatok köre: IP cím, tartózkodási idő, helyadatok felhasználói szokások, számítógép beállításától
függően – a böngésző és az operációs rendszer típusa.
adattárolás határideje: rögzítéstől számított 1 évig, illetve vagy a tárolt sütik törléséig/módosításáig
tárolásra kerülnek.

A FELHASZNÁLÓ JOGGYAKORLÁSRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK:

Az érintett a GDPR alapján, személyazonosságának igazolását követően az alábbi jogérvényesítési
lehetőségekkel élhet az Adatkezelőhöz címzett
kérheti tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,
kérheti személyes adatainak helyesbítését,
visszavonhatja adatkezeléshez adott hozzájárulását,
kérheti személyes adatainak törlését (GDPR 17. cikk (1) bekezdésében meghatározott feltételek
esetén)
kérheti személyes adatai kezelésének korlátozását,
élhet adathordozhatósághoz való jogával (ha az adatkezelés automatizált módon történik).
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A JOGGYAKORLÁS MÓDJA
Kérelmét elsősorban írásban terjesztheti be az Adatkezelőnek címzett, jelen tájékoztatóban feltüntetett
elérhetőségén. Amennyiben Ön azonban szóbeli tájékoztatást kér, úgy személyazonossága igazolását követően
a Társaság erre felhatalmazott munkatársa a tájékoztatást szóban is megadhatja, ha a tájékoztatáshoz
szükséges adatok részére rendelkezésére állnak. Minden más esetben az igényt munkatársunk rögzíti és a
kérelem beérkezésétől számított legkésőbb egy hónapon belül tájékoztatjuk Önt kérelmével kapcsolatosan.
Ezt a határidőt maximum további két hónappal hosszabbíthatjuk meg, ha a kérelem összetettsége vagy az
aktuálisan kezelt kérelmek száma ezt indokolja, ellenben erről a kérelem kézhezvételétől számított egy
hónapon belül, elektronikus úton tájékoztatjuk.
Amennyiben nem intézkedünk a kérelmére vagy az intézkedésünket nem fogadja el, úgy jogorvoslattal élhet.
Adatkezelési eljárásunkkal kapcsolatos panasszal Ön fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság
Hatósághoz vagy a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszékhez.
Felhívjuk azonban a figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság gyakorlata
alapján panaszát akkor fogadja be a Hatóság, hogy ha előbb az adatkezelőhöz, esetünkben tehát hozzánk
fordult, de nem intézkedtünk a kérelmére vagy az intézkedésünket nem fogadta el. Javasoljuk ezért, hogy
először adatvédelmi tisztviselőnkkel vegye fel a kapcsolatot!
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