ADATVÉDELMI NYILATKOZAT
Az adatkezelő adatai
Az adatkezelő neve: Magyar Víz- és Szennyvíztechnikai Szövetség (MaSzeSz)
Az adatkezelő címe: 1134 Budapest, Váci út 23-27. MSZ 608.
E-mail: titkarsag@maszesz.hu
Telefon: +36 1 784 5108
Nyilvántartásba bejegyző hatóság: Fővárosi Törvényszék, Budapest
Nyilvántartási száma: 01-02-0007733
Adószám: 18087798-2-41
Honlap: www.maszesz.hu
Az alábbiakban megismerheti, hogy a MaSzeSz, mint a weboldal tulajdonosa milyen típusú adatokat
gyűjt, ment és dolgoz fel, amikor Ön a weboldalunkat és az alkalmazásainkat használja, valamint
megtudhatja, hogyan garantáljuk az Ön személyiségi jogainak és személyes adatainak védelmét.
A személyes adatokat a MaSzeSz gyűjti össze, dolgozza fel és használja fel, különös figyelmet fordítva
az adatvédelmi irányelvekre. A MaSzeSz folyamatosan arra törekszik, hogy eleget tegyen minden
adatvédelmi követelménynek. Minden adatfeldolgozási műveletet (pl.: adatgyűjtés, feldolgozás és
átvitel) a jogi rendelkezéseknek megfelelően hajtunk végre.
Ha további információkat szeretne megtudni, vagy kérdése van az adatvédelemmel kapcsolatban,
kérjük, vegye fel a kapcsolatot ügyfélszolgálatunkkal.
Általános információk az adatvédelemről és a tárolás céljáról
Az adatokat annak érdekében gyűjtjük, hogy folyamatosan fejleszteni tudjuk a szolgáltatásainkat,
amelyeket Önöknek kínálunk.
Milyen adatokat gyűjtünk?
Elérhetőség
Általános kérdéseket küldhet nekünk a „Kapcsolat“ fül alatt. Az adatok feldolgozása során
elérhetőségeit (név és e-mail cím) is elmentjük. Ezek az adatok, valamint maga a levelezés is
mentésre kerül, és a MaSzeSz által nyújtott szolgáltatások fejlesztésének érdekében kerül
felhasználásra.
• E-mail hirdetések
Ha beleegyezik abba, hogy hírlevelet küldjünk Önnek, abban az esetben az e-mail címe mentésre
kerül és azt személyes e-mail hirdetések küldésére fogjuk felhasználni addig, amíg le nem iratkozik
hírlevelünkről. A beleegyezését a MaSzeSz által küldött visszaigazoló e-mailen keresztül adja. A
hírlevélre való regisztrációja akkor válik véglegessé, amikor visszaigazolja a feliratkozását az emailben található linkre kattintva. Bármikor leiratkozhat hírlevelünkről, felmerülő költségek nélkül
(eltekintve az átviteli költségektől, amely a hozzáférést biztosító szolgáltató alapdíjától függ), ha
küld egy e-mailt az alábbi címre: titkarsag@maszesz.hu
•

Adatátvitel
Az Ön adatai a következő esetekben az illetékes hatóságnak/bíróságoknak átadásra kerülhetnek:
• Bizonyos esetekben a törvény által elrendelt előzetes közigazgatási vagy bírósági végzés
következtében az adatok a nemzeti, vagy nemzetközi hatóságok és/vagy bíróságok számára
közzétehetőek. Ezekben az esetekben az átadás a jogi követelményeknek megfelelően történik és
csak akkor, ha a közzététel valóban szükséges.
• Amennyiben az szükséges, annak érdekében, hogy az illegális vagy feltételezhetően illegális
tevékenységet megelőzzük, továbbá azért, hogy megvédjük a jogokat, a MaSzeSz tulajdonát és
biztonságát, a weboldalt és a weboldal felhasználóit és azért, hogy jogilag megengedett módon
mindezek számára védelmet biztosítsunk.

Semmilyen más esetben nem adjuk át az adatokat harmadik személynek.
Cooky-k
A MaSzeSz oldalán úgynevezett cooky-kat használunk. A cooky-k szöveg fájlok, amelyek a felhasználó
számítógépén kerülnek mentésre, amikor meglátogatnak egy internetes oldalt.
Oldalainkon úgynevezett időszakos cooky-kat alkalmazunk, melyek - attól függően, hogy a
böngészőjében milyen beállításokat használ - törlésre kerülnek, amikor bezárja böngészője ablakát.
Megtagadhatja a cooky-k mentését a számítógépén azzal, hogy blokkolja azok telepítését a
böngészőjében. Hogy hogyan tudja blokkolni a cooky-kat, az a használt böngészőtől függ.
Közösségi média
• Google
A weboldalunkon hivatkozást talál a Google oldalához (Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway,
Mountain View, CA 94043, USA)(“Google”) a Goolgle+-hoz. Erre a gombra kattintva a böngészőjén
keresztül automatikusan kapcsolatot létesít a Google szervereivel és a Google cég megkapja az erre
vonatkozó információkat.
Ha Ön be van jelentkezve a Google+ oldalára mialatt az oldalunkat látogatja, vagy a böngészőjében
vannak a Google által elmentett cooky-k mialatt a MaSzeSz oldalán böngészik, a Google a
weboldalunkon tett látogatását felismerheti és lehetséges, hogy meg fogja jeleníteni a MaSzeSz-nél
tett látogatását az Ön Google+ adatlapján. Ennek bekövetkezését megelőzheti azzal, ha
kijelentkezik Google+-ból mielőtt meglátogatja az oldalunkat, valamint törli a Google cooky-kat a
böngészőjéből. Ha több információt szeretne megtudni azzal kapcsolatban, hogy a különböző
weboldalak hogyan kapcsolódhatnak a Google és Google+ oldalához kérjük, olvassa át a Google és
Google+ Általános Szerződési Feltételeit és az adatvédelmi irányelvét.

