Adatatvédelmi szabályzat

Az xfbanalytics.hu („Weboldal”) tartalomszolgáltatója („Weboldal
szolgáltatója”) az xfb Analytics Kft. („mi”).
A személyes adatok gyűjtéséről és kezeléséről szóló jelen
tájékoztatás (Adatvédelmi szabályzat) ismerteti, hogyan óvjuk meg
látogatóink jelen weboldalon keresztül összegyűjtött személyes adatait.
Kapcsolattartás
Ha a jelen Adatvédelmi nyilatkozattal, vagy a Weboldal használata során
általunk gyűjtött személyes adatainak kezelésével kapcsolatban kérdése
van, kérjük a „Kapcsolat” menüpontra kattintva küldjön üzenetet és
jelezze felénk.
Személyes adatok gyűjtése és kezelése
Önnek látogatóként a jelen Weboldal használatához semmilyen személyes
adatot nem kell megadnia, ugyanakkor azon személyes adatokat,
amelyeket a látogatók kifejezetten és önként megadnak a Weboldalon
keresztül, azokat a Weboldal összegyűjtheti. Ebben az esetben (mivel a
Weboldal olyan rendszereket és alkalmazásokat használ, amelyek
különböző célokból kezelik a személyes adatokat, pl. toborzás), az Ön
személyes adatainak gyűjtéséhez és kezeléséhez szükséges hozzájárulását
a hatályos adatvédelmi szabályoknak megfelelően, az arra illetékes
adatkezelő szerzi be, melyet megelőzően megfelelő tájékoztatást kap a
személyes adatok gyűjtésének és kezelésének módjáról.
A jelen Weboldalon nem gyűjtünk és nem kezelünk különleges személyes
adatokat (olyan szenzitív személyes adatok, amelyek utalhatnak faji és
etnikai hovatartozásra, politikai beállítottságra, vallási és hitbéli
meggyőződésre, érdekképviseleti szervezeti tagságra, genetikai adatokra,
azonosításra alkalmas biometrikus adatokra, egészségi állapotra, szexuális
életre vagy beállítottságra).
Naplóadatok, sütik és webjelzők
A jelen Weboldal általános internetes naplóadatokat gyűjt a látogatókról;
ilyen például az IP cím, a böngésző típusa és nyelve, a látogatás ideje és a
küldő weboldal címe. A Weboldal megfelelő karbantartása és az oldalak
közti navigáció megkönnyítése érdekében mi, illetve a
szolgáltatóink sütiket (kisméretű szöveges fájlok, amelyeket a felhasználó
böngészője tárol) és webjelzőket (elektronikus képek, amelyek
segítségével a weboldal meg tudja számolni egy adott oldal látogatóit és
hozzá tud férni bizonyos sütikhez) is használhatnak az adatgyűjtéshez. Mi
nem gyűjtünk vagy tárolunk egyéni (nem összesített) sütiket. Kizárólag

összesített sütiadatokhoz van hozzáférésünk a Weboldal működéséhez
szükséges célokból. A sütik és más adatgyűjtő eszközök működéséről,
valamint az ehhez kapcsolódó beállításokról bővebb információ a Süti
Szabályzatban található.
Közösségi médiumok
A jelen Weboldal részét képezhetik különféle közösségi médiumok,
amelyek segítségével Ön megoszthat másokkal bizonyos tartalmakat (a
továbbiakban együttesen: "közösségi médiumok"). Az Ön által a közösségi
médiumokon keresztül megosztott minden személyes, illetve egyéb
adatot az adott közösségi médium más felhasználói láthatják,
összegyűjthetik és felhasználhatják, amely adatkezelést mi csak részben
vagy egyáltalán nem tudunk ellenőrizni. Következésképpen nem vállalunk
felelősséget az Ön által a közösségi médiumokon keresztül megosztott
személyes adatok más felhasználó általi felhasználásáért, jogellenes
felhasználásáért, illetve az ehhez kapcsolódó esetleges visszaélésekért.
Információbiztonság
A megfelelő technológiai és biztonsági eszközök alkalmazásával
biztosítjuk, hogy a látogatók által a jelen Weboldalon megadott adatok
védve legyenek az illetéktelen hozzáféréstől, nyilvánosságra hozataltól,
módosítástól és törléstől.
Gyermekek adatainak védelme
Tisztában vagyunk annak fontosságával, hogy napjaink interaktív online
világában védeni kell a gyermekeket. A jelen Weboldal nem 16 éven aluli
gyermekek számára készült, és nem ők számítanak a Weboldal
célcsoportjának. Nem áll szándékunkban 16 éven aluliakról adatokat
gyűjteni, illetve nyilvántartani.
Az Adatvédelmi nyilatkozat módosítása
A jelen Adatvédelmi nyilatkozatot bármikor saját belátásunk szerint
módosíthatjuk, illetve kiegészíthetjük. A nyilatkozat módosításával
egyidejűleg az oldal alján látható "Utolsó módosítás" időpontját is frissítjük.
A módosított Adatvédelmi nyilatkozat ettől az időponttól lesz érvényes
Önre és az Ön adataira nézve. Kérjük, rendszeresen ellenőrizze, hogy
történt-e módosítás a jelen Adatvédelmi nyilatkozatban, így folyamatosan
tájékozódhat arról, hogy miként gondoskodunk az Ön adatainak
védelméről.
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