
Adatvédelmi tájékoztató 
 

Jelen tájékoztató a Sectran Kft. (adószám: 14313965-2-16, cégjegyzékszám: 16-09-016061; Központi 

Iroda: 1033 Budapest, Szentendrei út 89-93.) által üzemeltetett weboldalakra és azok aloldalaira (ún. 

landing oldalakra) érvényes.  

A Sectran Kft., mint adatkezelő elkötelezett a személyes adatok védelme mellett. A személyes adatok 

kezelésére kizárólag az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi 

CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően, az adatbiztonsági követelmények betartásával kerül sor.   

A honlapokhoz bárki kiléte felfedése és személyes adatai megadása nélkül hozzáférhet, a honlapon és az 

ahhoz kapcsolt oldalakon szabadon és korlátozás nélkül szerezhet információkat.  

1. Az adatok kezelésének módja 

A Sectran Kft. által üzemeltetett weboldalakon kétféleképpen történhet az adatok továbbítása: az Ön által 

önként megadott adatok alapján, illetve a web szerver naplók útján. 

- az Ön által önként megadott adatok online árajánlat-kéréshez vagy DEMO szoftver 

hozzáféréshez: 

A weboldalon – a fenti célok valamelyikének érdekében - megadott nevet, a szervezet nevét, 

email címet és telefonszámot válaszadásra, árajánlat kérés teljesítésére, vagy DEMO 

hozzáférés URL linkjének továbbítására használjuk fel. Az adatkezelés nyilvántartási száma: 

NAIH-71615/2013; az adatkezelés jogalapja: az Infotv. 5 § (1) a) szerinti érintetti 

hozzájárulás; az adattárolás határideje: a kapcsolatfelvételtől számított 2 év; az adattárolás 

módja: elektronikus. 

- Web szerver naplók: 

Web-technológiai sajátosság, hogy minden kapcsolatfelvétel naplózásra kerül. Ezek olyan, 

személyhez nem köthető, de a látogatás időpontját tartalmazó forgalmi naplók, melyeket 

kizárólag adminisztrációhoz, terhelés elemzéséhez használunk fel. Mivel ezekből az adatokból 

személyes adat azonban nem nyerhető, így az Infotv. hatálya alá tartozó adatkezelést nem 

valósít meg. 

2. Az adatok védelme 

A személyes adatok jogosulatlan felhasználása ellen, valamint az adatok pontossága érdekében a Sectran 

Kft. saját maga által üzemeltetett rendszerein belül fizikai és elektronikus védelemmel, valamint kezelési 

előírások használatával biztosítja az érdeklődők vagy ügyfelek adatainak védelmét. 



A Sectran Kft. a személyes adatokat harmadik személy részére nem továbbítja, azokat kizárólag a Sectran 

Kft. érintett munkavállalói ismerhetik meg.  

3. Tájékoztatáshoz, törléshez, helyesbítéshez való jog  

Személyes adatai kezelésére tekintettel Ön bármikor jogosult az adatkezelésről írásban tájékoztatást kérni, 

melyre a Sectran Kft. 30 napon belül, írásban válaszol.  Amennyiben észleli, hogy a Sectran Kft. által 

kezelt személyes adatai nem felelnek meg a valóságnak, bármikor kérheti azok helyesbítését. Jogosult 

továbbá személyes adatai törlését vagy zárolását kérni, melynek a Sectran Kft. haladéktalanul eleget 

tesz. Kérelmét a Sectran Kft. központi irodai címére (1033 Budapest, Szentendrei út 89-93.) kérjük 

továbbítani.  

Amennyiben az adatkezelés sérti valamely, az Infotv-ben meghatározott jogát, peres eljárást indíthat az 

adatkezelő ellen, mely perre a lakóhelye szerinti megyei bíróság illetékes. 

4.  Módosítás 

Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy bármikor módosítsuk jelen adatkezelési tájékoztatón, melyről Ön 

folyamatosan tájékozódhat a weboldalunkon. 

Amennyiben a jelen dokumentumban foglaltakhoz kapcsolódóan kérdése van, a következő email címen 

kaphat tájékoztatást: office@didb.eu  

 

Budapest, 2018. 02.20. 

Sectran Kft. 
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