
ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 
 
Ez az adatkezelési tájékoztató a KontentLabor.hu oldal üzemeltetőjének személyes adatokkal 
kapcsolatba hozható adatkezelését szabályozza.  
 
A tájékoztató módosításai akkor lépnek hatályba, amikor azokat közzé teszik a KontentLabor.hu 
weboldalon. A tájékoztató egyoldalú döntéssel bármikor módosítható. Ha te érintett vagy, akkor a 
jelen tájékoztatóban és a mindenkor hatályos jogszabályokban írt módon jogosult vagy az 
adatkezeléssel kapcsolatos jogaidat gyakorolni. 
 

1. ADATKEZELŐ MEGNEVEZÉSE 
 
Ducsai Sándor, magánszemély 

 E-mail-cím: sanyi@kontentlabor.hu 

 Postai cím: 2230 Gyömrő, Bajcsy-Zsilinszky út 72/4 
 
 

2. FOGALMAK MEGHATÁROZÁSA 
 

Van néhány kifejezés, amelyek sokszor szerepelnek ebben a tájékoztatóban, ezért az érthetőség 
kedvéért érdemes tisztázni, hogy melyik mit jelent. 

 
2.1. Személyes adat 
 
Minden olyan információ, amely egy azonosított, vagy azonosítható élő személlyel (érintett) 
kapcsolatos. Pl.: név, telefonszám, helymeghatározó adat, stb. 
 
2.2. Adatkezelés 
 
A személyes adatokon, vagy az adatállományokon automatizált, vagy nem automatizált módon 
végzett bármely művelet, vagy műveletek összessége. Pl.: gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tárolás, stb. 
 
2.3. 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. 
 
2.4. Adatfeldolgozó 
 
Az a természetes, vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az 
adatkezelő nevében személyes adatokat kezel. 
 
2.5. Harmadik fél 
 
Az a természetes, vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely 
nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval, vagy azokkal a személyekkel, akik az 
adatkezelő, vagy az adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére 
felhatalmazást kaptak. 
 
2.6. Érintett hozzájárulása 
 



Az érintett akaratának önkéntes, konkrét, 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. 
 

3. MILYEN SZEMÉLYES ADATOKAT KEZELEK, MILYEN CÉLBÓL ÉS MI AZ ADATKEZELÉS 
JOGALAPJA? 

 
Szeretnék megfelelő szolgáltatást nyújtani számodra és azokat folyamatosan fejleszteni. Ezért az 
adatkezelés célja, hogy 

 tudjam azonosítani a felhasználót/ügyfelet és másoktól meg tudjam őt különböztetni, 

 kapcsolatot tudjak veled tartani, 

 értesíthesselek új szolgáltatásról, vagy új tartalmakról, amelyek érdekelhetnek téged, 

 mérhessem, hogy mennyire vagy elégedett a szolgáltatásommal, hogy tudjam, mit kell rajta 
javítanom, 

 kifejezetten olyan tartalmakat/szolgáltatást ajánlhassak neked, ami számodra releváns, azaz 
felesleges ajánlatokkal ne zaklassalak, 

 reklám, vagy marketing tartalmú üzeneteket küldhessek neked, ha ahhoz hozzájárulsz, 

 harmadik fél termékeit reklámozhassam. 
 
Az adatkezelés jogalapja minden esetben a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése 
tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK 
rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szóló EURÓPAI PARLAMENT ÉS 
A TANÁCS (EU) 2016/679 Rendelet („Rendelet”) 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja alapján az Érintett 
önkéntes hozzájárulása alapján kerül sor. 
 
Az alábbi esetekben gyűjtök személyes adatokat. 
 
3.1. Hírlevélre való feliratkozáskor 
 

3.1.1. Kezelt adatok köre:  
Név, e-mail-cím, feliratkozás időpontja 

 
3.1.2. Adatkezelés célja: 
Rendszeresen, jellemzően hetente egyszer, vagy kétszer küldök hírlevelet azoknak, akik 
érdeklődnek az online marketing iránt. 

 
3.1.3. Adatkezelés jogalapja: 
Az érintett önkéntes hozzájárulása. Az adatok megadása teljesen önkéntes, amennyiben nem 
járulsz hozzá, nem tudok hírlevelet küldeni neked. 

 
3.2. Kapcsolat oldal használatakor 
 

3.2.1. Kezelt adatok köre:  
Név, e-mail-cím, üzenet, üzenetküldés időpontja 

 
3.2.2. Adatkezelés célja: 
A kapcsolat oldalon kérdéseket tehetsz fel nekem, vagy észrevételeket küldhetsz a 
kontentlabor.hu oldal működésével, tartalmaival, illetve munkámmal kapcsolatban. Kérlek, a 
levélben ne közölj velem olyan személyes adatot, amely nem szükséges! 

 
3.2.3. Adatkezelés jogalapja: 



Az érintett önkéntes hozzájárulása. 
 
 
3.3. Weboldal használata során gyűjtött adatok 
 

3.3.1. Kezelt adatok köre:  
Olyan technikai adatok, amelyek az érintett beazonosítására alkalmatlanok. Ilyen például az 
érintett IP címe, látogatásának dátuma és időpontja, böngészőjének típusa, a megtekintett és 
az előzőleg látogatott weboldal címe, melyet a rendszer a belépéskor, illetve kilépéskor 
automatikusan naplóz. 
 
3.3.2. Adatkezelés célja: 
A felhasználói tevékenység megkönnyítése a kontentlabor.hu oldalon nyújtott szolgáltatások 
személyre szabása. 
 
3.3.3. Adatkezelés jogalapja: 
Az érintett önkéntes hozzájárulása.  
 
A weboldal használata során gyűjtött adatokkal kapcsolatos további tudnivalókat a 4-ik 
pontban található Cookie-szabályzatban olvashatsz. 

 
A személyes adatok valódiságáért, pontosságáért az adatkezelő felelősséggel tartozik, azonban nem 
áll módjában a megadott adatok ellenőrzése. 
 

4. COOKIE-SZABÁLYZAT / SÜTI SZABÁLYZAT 
 
4.1. Mi az a cookie? 
 
A cookiek (azaz a sütik) olyan kisméretű adatfájlok, adatcsomagok, amelyek a honlap látogatása 
során a felhasználó számítógépének böngészőjében keletkeznek, tárolódnak. 
 
4.2. Miért használok cookiekat? 
 
A sütihasználat olyan korszerű, a modern weboldalakat és azok szolgáltatásait támogató 
technológia, amelynek segítségével nemcsak jelentősen növelhető a felhasználói élmény, de 
sok esetben elengedhetetlen is. A cookiekkal tudom elérni azt, hogy az érdeklődési körödnek 
megfelelő tartalmat, hirdetést jelenítsek meg számodra. Így tudom javítani a felhasználói élményt. 
 
4.3. Milyen esetben használhatok cookiekat? 
 
Sütiket kifejezett csak a te hozzájárulásoddal használhatok, azaz, ha a süti-bannerben ENGEDÉLYEZED 
a sütik használatát. Az alapbeállításokon változtathatsz, a weboldal alap működéséhez szükséges 
sütiken kívül akár az összeset is letilthatod, ekkor nem tudlak követni téged és nem feltétlen tudok 
számodra releváns tartalmakat biztosítani. A beállítások elvégzése előtt azonban figyelembe kell 
venni, hogy bár a honlap a továbbiakban is megtekinthető marad, de előfordulhat, hogy bizonyos 
tartalmak vagy szolgáltatások nem fognak teljes körűen megjelenni, működni. 
 
4.4. Milyen típusú sütiket használhat a Kontentlabor.hu? 
 

4.4.1. Google Ads 
 



Amikor a felhasználó egy weboldalt a Google-hirdetés segítségével ér el, akkor egy a 
konverziókövetéshez szükséges cookie kerül a számítógépére. Ezeknek a cookie-knak az 
érvényessége korlátozott. Minden Google Ads ügyfél másik cookie-t kap, azokat az Ads ügyfeleinek 
weboldalain keresztül nem lehet nyomon követni. Az így szerzett információk azt a célt szolgálják, 
hogy statisztikát készítsenek számomra a hirdetésre kattintó felhasználók számáról.   
 
A Google Ads a Google Inc. elemző szolgáltatása (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 
94043, USA; „Google“). További információ, valamint a Google adatvédelmi nyilatkozata az alábbi 
oldalon érhető el: google.de/policies/privacy/ 
 

4.4.2. A Google Analytics 
 
A KontentLabor.hu a Google Analytics alkalmazást is használja. Ez a webelemző szolgáltatás az IP-
címed alapján kiértékeli, hogyan használod a honlapomat. A Google az IP-címedet nem köti össze 
más adatokkal. A Google Analytics rendszerét a weboldalam látogatottságának elemzéséhez és 
fejlesztéséhez használom. 
 

4.4.3. Facebook-pixel 
 
A Kontentlabor.hu a Facebook-hirdetési rendszerét is használja. Amikor Felhasználó meglátogatja a 
KontentLabor.hu weboldalt, egy cookie kerül a számítógépére.  Ennek köszönhetően a Facebook és 
az adatkezelő is láthatja, hogy a felhasználó járt-e már a weboldalon, és hogy milyen oldalakat nézett 
meg. Ezeknek a cookie-knak az érvényessége korlátozott. Minden látogató másik Facebook cookie-t 
kap. Az így szerzett információk azt a célt szolgálják, hogy statisztikát készítsenek számomra a 
hirdetésre kattintó felhasználók számáról.   
 
A Facebook pixel a Facebook Inc. (4 Grand Canal Square, Dublin Ireland) szolgáltatása. A Facebookon 
belül módosíthatod a saját hirdetési beállításaidat ezen a linken keresztül: 
https://www.facebook.com/ads/preferences A Facebook adatvédelmi információit pedig itt találod: 
https://www.facebook.com/privacy 
 
 

5. KI KAPJA MEG AZ ADATAIDAT? 
 
Az adataidat a kontentlebor.hu üzemeltetője, illetve a vele írásbeli adatfeldolgozói szerződést kötött 
adatfeldolgozók kapják meg. Az adatfeldolgozók további adatfeldolgozót csak hozzájárulásunkkal 
jogosultak igénybe venni.  
 
A KontentLabor.hu adatkezelője által igénybe vett adatfeldolgozók: 

 Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA) -statisztikai 
szolgáltatások, hirdetések megjelenítése 

 Facebook Inc. (4 Grand Canal Square, Dublin Ireland) – statisztikai szolgáltatások, hirdetések 
megjelenítése 

 MAILERLITE UAB Paupio g. 46 11341 Vilnius, Lithuania– Hírlevélkiküldés 

 RACKFOREST KFT (1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22.) – szerverszolgáltatás 
 
 

6. ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA 
 

A felhasználók adatait csak addig tárolom, amíg azt a jogi, vagy adatszolgáltatási kötelezettségem 
előírják, illetve amíg a személyes adatok a szolgáltatás megfelelő, törvényes működtetéséhez 

https://www.facebook.com/ads/preferences
https://www.facebook.com/privacy


szükségesek. A személyes adatokat az adatkezelés céljának fennállása alatt, így elsősorban az 
érintettel fennálló jogviszony fennállásának időtartama alatt kezelem. Ha az Érintett visszavonja a 
személyes adatainak kezelését, akkor a személyes adatait törlöm. Ezt a sanyi@kontentlebor.hu címen 
lehet kérni. 
 

7. A FELHASZNÁLÓ JOGAI 
 

Mint érintett, tájékoztatást kérhetsz személyes adataid kezeléséről, valamint kérheted személyes 
adataid helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését, pl. a 
hírlevelek láblécében található linken vagy bármelyik elérhetőségeken. 
 
Az Európai Unió állampolgáraként a General Data Protection Regulation (GDPR) elnevezésű törvény a 
következő jogokat biztosítja a KontentLabor.hu felhasználóinak: 
 
7.1. Hozzáféréshez való jog 
 
Az oldal felhasználóinak jogában áll kérnie egy másolatot a KontentLabor.hu által tárolt személyes 
adatokról. A kérés általános esetben ingyenesen teljesíthető. Ilyen esetben az adatkezelő mindig kéri 
a személyazonosság bizonyítását az adatok kiadása előtt, megelőzendő a visszaélésszerű használatot.  
 
7.2. Helyesbítéshez való jog 
 
Amennyiben a személyes adataid módosultak, vagy tévesen lettek megadva, jogod van az adatok 
módosítását kérni. A személyes adatok módosításához kérem, keressen fel a sanyi@kontentlabor.hu 
címen. 
 
7.3. Törléshez való jog 
 
A felhasználónak joga van az összes személyes adatának törlését kérni. A kérést az adatkezelő 
ingyenesen teljesíti. Az érintett tudmásulveszi, hogy a törlés negatívan befolyásolhatja a neki nyújtott 
szolgáltatás színvonalát. Az adatkezelő mindig kéri a személyazonosság bizonyítását az adatok törlése 
előtt, megelőzendő egy esetleges visszaélést. 
 

8. PANASZTÉTELI LEHETŐSÉG, JOGORVOSLATHOZ VALÓ JOG 
 

Amennyiben azt tapasztalod, hogy valamelyik jogodat megsértettem, kérlek, lépj velem kapcsolatba 
a sanyi@kontentlabor.hu e-mail-címen, vagy postai úton a 2230 Gyömrő, Bajcsy-Zsilinszky út 72/4 
címen. Mindent meg fogok tenni az eset kivizsgálása érdekében és hogy kárpótoljalak a 
kellemetlenségekért. Megkeresésedre a lehető leghamarabb, de legkésőbb 1 hónapon belül 
válaszolok, hacsak a törvény nem teszi lehetővé a válaszadás határidejének 2 hónapos 
hosszabbítását. 
 
Panasztételi jogoddal egyébként a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet 
élni: 
 
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 
• 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. 
• Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5. 
• Telefon: +36 -1-391-1400 
• Fax: +36-1-391-1410 
• E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu 

mailto:sanyi@kontentlebor.hu
mailto:sanyi@kontentlabor.hu
mailto:sanyi@kontentlabor.hu


 
Jelen Adatkezelési Tájékoztató 2021. február 21. napjától érvényes. 
 
Az Adatkezelési Tájékoztató letölthető az alábbi hivatkozáson PDF formátumban. 


