
Adatkezelő: Monte Vigo Kft., székhely: 1171 Budapest, Nógrádkövesd u. 26., e-mail cím: 

szabadidokozpont@montevigo.hu, tel.: 30/960-9533. 

 

Érintett jogaival (hozzáférés, helyesbítés, törlés, elfeledtetés, korlátozás, tiltakozás, adathordozhatóság, panasztétel 

joga) az Adatkezelő elérhetőségére küldött kérelemmel élhet, vagy fordulhat a hatósághoz (www.naih.hu), jogainak 

megsértése esetén a lakóhely szerint illetékes bírósághoz. 

A  Monte Vigo Kft. 
külső adatvédelmi tájékoztatója az online  

(így weboldalon és közösségi oldalon keresztül)  
végzett adatkezelésekkel kapcsolatban 

(a weboldalon olvasható tájékoztató) 
 

A Monte Vigo Kft. (székhely: 1171 Budapest, Nógrádkövesd u. 26.,  cégjegyzékszám: 01-09-
468608, adószám: 12140062-1-42, telefonszám: 30/960-9533, e-mail: 
szabadidokozpont@montevigo.hu, önállóan képviseli: Huszár Gábor ügyvezető), mint 
adatkezelő ezúton tájékoztatja összefoglalóan és röviden az általa végzett online 
(weboldalon és közösségi oldalon keresztül) végzett adatkezelési tevékenységekről. 
 
Adatkezelő felhívja a tisztelt érintettek figyelmét, hogy  
 

 az érintettek jogaikkal (a hozzáférés joga, a helyesbítés joga, a törléshez való jog és az 
„elfeledtetéshez” való jog, az adatok zároláshoz/korlátozáshoz való jog, tiltakozáshoz 
való jog, az adathordozhatósághoz való jog) a szabadidokozpont@montevigo.hu e-
mail címre, vagy Adatkezelő más elérhetőségre küldött nyilatkozattal tehetik meg, 
továbbá jogaik megsértése esetén fordulhatnak panasszal a hatósághoz (mindenkori 
elérhetőséget lásd: NAIH, www.naih.hu) vagy a lakóhely szerint illetékes bírósághoz 
és sérelemdíjat követelhetnek. Adatkezelő felhívja az érintettek figyelmét, hogy 
joggyakorlásuknak lehetnek feltételei, valamint korlátai egy-egy adatkezeléssel 
kapcsolatban, amely tényezőket az Adatkezelő vizsgálni köteles az érintettek 
joggyakorlása esetén. Abban az esetben, ha egy jogával az érintett adott adatkezelés 
kapcsán nem élhet, úgy a joggyakorlást kizáró/korlátozó ténybeli és/vagy jogi 
indokokról az Adatkezelő írásban (ide értve az elektronikus utat is) tájékoztatja az 
érintettet. 

 

 az egyes adatkezelések részletesebb magyarázatai a Belső adatvédelmi szabályzat I. 
sz. függelékében találhatók. 
 

 profilalkotás egyik adatkezelés vonatkozásában sem történik. 
 

 adatközlés harmadik fél felé adott adatkezelés vonatkozásában történhet, amelyet az 
adott adatkezelés részletes tájékoztatója fogalmaz meg és amennyiben bármely, 
alább meghatározott adatkezelés során kezelt adat vonatkozásában adatközlés 
történik, úgy az adatközlés címzettje (adatkezelő vagy adatfeldolgozó) a II. sz. 
függelékben került megnevezésre. 
 

 cookie tájékoztató külön került megfogalmazásra. 

 

Weboldalon keresztül történő jelentkezéssel kapcsolatos adatkezelés összefoglaló táblázata 

Cél Jogalap Érintettek Adatkategória Időtartam Mód Forrás 

jelentkezés az 

Adatkezelő 

szolgáltatásár

a/szolgáltatás

aira, valamint 

önkéntes 

hozzájárulás 

Minden 

természetes 

személy, aki az 

Adatkezelő 

weboldalán 

lásd részletesen 

az adatkezelés 

tájékoztatóban 
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Közösségi oldalakon történő marketinggel kapcsolatos adatkezelés összefoglaló táblázata 

Cél Jogalap Érintettek Adatkategória Időtartam Mód Forrás 

Adatkezelő 

marketingje 

Önkéntes 

hozzájárulás 

Azon 

természetes 

személyek, akik 

az Adatkezelő 

közösségi 

oldalát vagy 

azon megjelenő 
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Lásd alább. Érintett kérésére 
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megszűnéséig 

Elektronikusan 

manuálisan 

történik 

Érintettek  

 

Weboldal látogatási adatok 
 

Hivatkozások és linkek 

 

Adatkezelő weboldala olyan linkeket is tartalmazhat, amelyek olyan 

oldalakra mutatnak, amelyeket nem az Adatkezelő üzemeltet, csupán a 

látogatók tájékoztatását szolgálják. Az Adatkezelőnek nincs semmi befolyása 

a partner cégek által üzemeltetett weboldalak tartalmára és biztonságára így 

nem is tartozik felelősséggel azokért.  

 

Adatkezelő ezért arra kéri az érintetteket, hogy tekintsék át az általuk 

meglátogatott oldalak adatvédelmi tájékoztatóját mielőtt az adott, nem az 

Adatkezelőhöz tartozó oldalon az adatait bármilyen formában megadná. 

 

Cookie-k 

 

Adatkezelő tekintettel a 2003. évi C. törvény 155.§ 4. bekezdésében 

foglaltaknak, miszerint „Egy előfizetőnek vagy felhasználónak elektronikus 

hírközlő végberendezésén csak az érintett felhasználó vagy előfizető világos 

és teljes körű - az adatkezelés céljára is kiterjedő - tájékoztatását követő 

hozzájárulása alapján lehet adatot tárolni, vagy az ott tárolt adathoz 

hozzáférni” a következő tájékoztatást adja az általa használt analitikai 

eszközökkel, azaz cookie-kkal (magyarul: süti) kapcsolatban. 

 

Adatkezelő a következő cookie-kat használja, amelyek célját alább 

határozza meg:  

Feltétlenül szükséges cookie-k 

Az ilyen cookie-k nélkülözhetetlenek a weboldal megfelelő működéséhez. 

Ezen cookie-k elfogadása nélkül Adatkezelő nem tudja garantálni a weboldal 
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elvártaknak megfelelő működését, sem pedig azt, hogy minden, a 

felhasználó által keresett információhoz a felhasználó hozzá fog jutni. 

Ezek a cookie-k nem gyűjtenek be személyes adatokat az érintettől vagy 

olyan adatokat, amelyek marketing célokra használhatók fel. 

Feltétlenül szükséges cookie-k például a Teljesítmény cookie-k, amelyek 

információt gyűjtenek arról, hogy a weboldal megfelelően működik-e, 

működésében tapasztalhatóak-e hibák. Az esetleges hibák jelzésével az 

Adatkezelő segítségére vannak a weboldal tökéletesítéséhez, illetve jelzik, 

hogy melyek a weboldal legnépszerűbb részei. 

Funkcionális cookie-k 

Ezek a cookie-k biztosítják a weboldal érintett igényeire szabott következetes 

megjelenését, és megjegyzik az érintett által választott beállításokat (például: 

szín, betűméret, elrendezés). 

Célzott cookie-k 

A célzott cookie-k biztosítják azt, hogy a weboldalon megjelenő hirdetések 

igazodjanak az érintett érdeklődési köréhez. A weboldalon elsősorban az 

Adatkezelő által nyújtott szolgáltatásokhoz, termékekhez kapcsolódó 

hirdetések találhatók és az érintett számára kedvezőbb ajánlatok elérésének 

megkönnyítését szolgálják. 

Harmadik fél által biztosított cookie-k 

Előfordulhat, hogy a weboldalon megjelenik olyan, harmadik fél – például 

egy közösségi oldal - által biztosított cookie, amely lehetővé teszi az adott 

tartalom megosztását vagy kedvelését, és amivel olyan információkat küld a 

harmadik fél számára, amiket az később arra használhat fel, hogy más 

weboldalakon is hirdetéseket jelenítsen meg az érintett számára. 

 

A cookie továbbá segít a weboldal ergonómia kialakításának javításában, 

felhasználóbarát weboldal kialakításában, a látogatók online élményének 

fokozása érdekében.  

 

Analitika, Facebook pixel (képpont) 

 

Adatkezelő a weboldalba, (vagy annak bármely aloldalába) úgynevezett 

Facebook pixel (korábban konverziókövetési képpont) eszköz használatával 

JavaScript-kódot ágyaz be, amely üzenetet küld a Facebook-nak, amikor a 

felhasználó felkeresi az oldalt vagy végrehajt ott egy műveletet. Ez egyrészt az 

Adatkezelő reklámra fordított költségei megtérülésének értelmezését segíti, 

másrészt megkönnyíti, hogy olyan felhasználók számára jelenítse meg 

hirdetéseit, akiknél nagyobb valószínűségű a Facebook-on kívüli konverzió. A 

Facebook pixelt személyes adatokat nem gyűjt, nem tárol, nem továbbít. A 

Facebook pixel használatáról, működéséről a www.facebook.com oldalon 

található bővebb információ. 

 

Facebook remarketing 

 

Adatkezelő a weboldalba, (vagy annak bármely aloldalába) kódkészletet 

helyez el, amelynek célja az, hogy az adott weboldalt látogató felhasználó 
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számára az Adatkezelő reklámja, hirdetése elérhetővé váljon akkor, miközben 

a Facebook-ot használja. A Facebook remarketing kódkészlet személyes 

adatokat nem gyűjt, nem tárol, nem továbbít. A kódkészlet használatáról, 

működéséről a www.facebook.com oldalon található bővebb információ. 

 

Google Adwords remarketing 

 

Adatkezelő a weboldalba, (vagy annak bármely aloldalába) kódkészletet 

helyez el, amelynek célja az, hogy az adott weboldalt látogató felhasználó 

számára az Adatkezelő reklámja, hirdetése elérhetővé váljon akkor, miközben 

a Google Display Hálózat webhelyein böngésznek, és/vagy az Adatkezelőre, 

vagy az Adatkezelő szolgáltatásaival kapcsolatos kifejezésre keresnek a 

Google rendszerében. A kódkészlet személyes adatokat nem gyűjt, nem tárol, 

nem továbbít. A kódkészlet használatáról, működéséről a 

http://support.google.com oldalon található bővebb információ. 

 

Mindezek alapján, az Adatkezelő az analitikai rendszereket nem használja 

személyes adatok gyűjtésére.  

 

Adatkezelő felhívja a felhasználók figyelmét, hogy a legtöbb internetes 

böngésző automatikusan elfogadja a cookie-kat, a látogatóknak azonban 

lehetőségük van ezeket kitörölni, vagy automatikusan visszautasítani.  

 

Mivel minden böngésző eltérő, a felhasználó egyénileg, a böngésző eszköztár 

segítségével állíthatja be a cookie-kal kapcsolatos preferenciáit. 

 

Adatkezelő felhívja a felhasználók figyelmét, hogy elképzelhető, hogy 

bizonyos tulajdonságokat nem tudnak használni a weboldalon, amennyiben 

úgy döntenek, hogy nem fogadják el a cookie-kat.  
 


