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Az ATN Kereskedelmi és Informatikai Kft. elkötelezett jelen weboldal felhasználói és meglévő Üzleti 

partnerei/Ügyfelei személyes adatainak védelmét illetően, valamint kiemelten fontosnak tartja 

Ügyfelei önrendelkezési jogának tiszteletben tartását, ezen felül tiszteletben tartja partnerei,  

ügyfelei személyhez fűződő jogait. ATN Kereskedelmi és Informatikai Kft. a rögzített személyes 

adatokat bizalmasan, az adatvédelmi jogszabályokkal és nemzetközi ajánlásokkal összhangban, a 

jelen adatkezelési szabályzatnak megfelelően kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai 

és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja. ATN Kereskedelmi és Informatikai 

Kft. adatkezelési tevékenységével kapcsolatosan felmerülő információk, a Tájékoztató mindenkor 

érvényes verziója folyamatosan elérhető www.atn.hu címen. ATN Kereskedelmi és Informatikai Kft. 

ügyfélkapcsolatba kerülő partner elfogadja az alábbiakat, és hozzájárul az alábbiakban 

meghatározott adatkezeléshez. 

 

Jelen Adatvédelmi Nyilatkozat összefoglalja a  ATN Kereskedelmi és Informatikai Kft. által 

fenntartott https://atn.hu/ weboldal kezelője által folytatott adatkezelési elveket és annak 

gyakorlatát. 

A látogató/felhasználó az adatok elküldésével kijelenti, hogy azok a valóságnak megfelelnek.  

Adatkezelő 

 Az adatok kezelője a ATN Kereskedelmi és Informatikai Kft. 

 Székhely/postázási cím: 1066 Budapest, Ó utca 9. 

 Adószám: 22723596-2-42 

 Elérhetőség e-mail: info (kukac) atn.hu 

 Elérhetőség web: https://atn.hu/kapcsolat/ 

Kezelt adatok és Érintettek köre 

Biztonsági okokból végzett adatgyűjtés keretében a portál látogatása során, a szerveren biztonsági 

okokból rögzítjük az Ön kapcsolatának jellemzőit: számítógépének IP -címét és az Ön által használt 

szoftverkörnyezetet, valamint látogatásának időpontját, és a megtekintett oldalak címét. Ezeket 

az adatokat elektronikus formátumban tároljuk, 30 nap elteltével már csak aggregált, egyéni 

azonosításra alkalmatlan formában, a lehető legnagyobb műszaki biztonság mellett. Az adatokat 

csak jogerős bírósági megkeresés esetén adjuk ki. Az oldal üzemeltetése során adatfeldolgozói 

munkát végez a Tárhely.EU Szolgáltató Kft.  

Felhívjuk figyelmét, hogy az IP cím nem minden esetben azonosítja Önt kizárólagosan.  A Google 

Analytics által használt anonim session ID-k és cookiek (sütik) felhasználásának célja statisztikai 

jellegű. Az adatkezelő a megadott adatokat bizalmasan kezeli.  



Önkéntes adatszolgáltatás 

A weboldalon a látogató a Kapcsolat oldalon (https://atn.hu/kapcsolat/) önkéntesen hozzájárul a 

következő személyes adatainak kezeléséhez: 

1. vezetéknév 
2. keresztnév 
3. cégnév 
4. pozíció 
5. e-mail cím 
6. mobil telefonszám 
7. üzenet 
 

A felhasználó által megadott adatok pontatlanságáért, vagy valótlanságáért az adatkezelő 

felelősséget nem vállal. 

Az adatkezelés célja 

A személyes adatok kezelésének célja: 

1. a felhasználóval való kapcsolattartás; 
2. a felhasználó azonosítása, a többi felhasználótól való megkülönböztetése; 
3. felhasználói elégedettség tesztelése és mérése; 
4. a felhasználó által feltett kérdésekre válasz. 

Az adatkezelés időtartama 

A Google Analytics által létrehozott cookiek időtartama 30 napra szól, a session ID-k az oldal 

elhagyásakor automatikusan törlődnek. A felhasználó által megadott adatokat a felhasználó írásos 

kezdeményezésére az adatkezelő 10 munkanapon belül törli. Ezt az igényt az info (kukac) atn.hu 

e-mail címen, Klima András úrnak címezve lehet bejelenteni. 

Az adatfeldolgozók köre 

Az adatkezelő a munkája során az adatfeldolgozást adatfeldolgozókkal közreműködve végzi.  Az 

adatfeldolgozás a NAIH meghatározása alapján "az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó 

technikai feladatok elvégzése (függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől 

és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől)".  Az adatfeldolgozó "az a személy vagy szervezet,  

aki/amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján - beleértve a jogszabály rendelkezése alapján 

történő szerződéskötést is - az adatok feldolgozását végzi". 

Az adatfeldolgozók nem rendelkezhetnek szabadon a feldolgozott személyes adatok felett. 

 



A weboldal által tárolt személyes adatok adatfeldolgozói  

 Tárhely.Eu Szolgáltató Kft. (1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 12-14) 

 Facebook, Inc. (1 Hacker Way, Menlo Park, 94025, USA) 

 Google, LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA) 

 

Az adatkezelés jogalapja és az Érintettek jogai  

Az adatkezelés a felhasználó jóváhagyásának jogalapjával történik. A felhasználó az adatkezelő 

által kezelt adatokról, és annak módjáról az info (kukac) atn.hu e-mail címen Klima András úrtól  

ezen adatkezelési nyilatkozat tartalmán túl további tájékoztatást kérhet.  A felhasználó által 

megadott adatokat a felhasználó írásos kezdeményezésére az adatkezelő 10 munkanapon belül 

törli. Ezt az igényt az info (kukac) atn.hu, e-mail címen lehet bejelenteni. 

A weboldalt üzemeltető szolgáltató és elérhetőségei  

 A https://atn.hu/ weboldalt a Tárhely.Eu Szolgáltató Kft. üzemelteti, amelyről az adatok 

biztonsága érdekében biztonsági mentések készülnek.  
 Cím: 1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 12-14 

 Cégjegyzékszám: 01-09-909968 

Jogorvoslati lehetőségek és hatályos jogszabályok 

Amennyiben a felhasználó úgy érzi, hogy az ATN Kereskedelmi és Informatikai Kft a személyes 

adatokat nem az itt megjelöltek szerint vagy a hatályos törvénynek megfelelően kezeli, jogait az 

adatvédelmi biztosnál vagy polgári bíróságon érvényesítheti, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és 

Információszabadság Hatósághoz fordulhat. A adatvédelemmel kapcsolatos kötelezettségekről az 

alábbi törvényekben tájékozódhat a felhasználó: 

 A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi 

LXIII. törvény 

 Az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során szóló 1998. évi VI. 

törvény 

 Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. 

törvény 
 

Jelen Adatvédelmi Nyilatkozat hatályba lépésének ideje: 2018 május 01.  

 


