
ADATVÉDELMI NYILATKOZAT 

 

A Medeia Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (cégjegyzékszám:  19-

09-520890, székhely: 8220 Balatonalmádi, Pince utca 13.) – a továbbiakban Medeia – ügyfelei 

és partnerei adatait mindenkor a hatályos jogszabályoknak megfelelő gondossággal, 

bizalmasan kezeli.  

A jelen Adatvédelmi Nyilatkozat összefoglalja, hogy a Medeia mire használja a személyes 

adatokat.  

  

1. BEGYŰJTÖTT INFORMÁCIÓK ÉS AZOK FELHASZNÁLÁSA  

 

A medeia.hu weboldal regisztráció nélkül, névtelenül látogatható, a honlapon történő 

böngészés során csupán technikai jellegű adatokat gyűjtünk, amelyek nem alkalmasak a 

látogató közvetlen beazonosítására (pl. kattintási preferenciák.) Ezeket az adatokat olyan 

célokra használjuk, mint a felhasználói szokások elemzése, az oldalaink látogatottságának 

figyelése, új termékek és online ajánlatok kialakítása. A statisztikai céllal begyűjtött – 

személyhez nem köthető – információkhoz a Medeia munkatársain és a Medeia részére 

marketing szolgáltatást nyújtó vállalkozás(ok)on kívül harmadik személy nem férhet hozzá.  

  

2. REGISZTRÁCIÓ ÉS SZEMÉLYES ADATOK FELHASZNÁLÁSA  

 

Az oldalunkon található kapcsolatfelvételi űrlap kitöltése során az Ön személyes adatai (név, 

e- mail cím, IP cím) rögzítésre kerülnek. Ezeket az adatokat kapcsolattartásra használjük. 

Elérhetőségeink bármelyikén kérheti adatainak  nyilvántartásunkból  való  törlését.  

 

Az Ön beleegyezése nélkül adatait cégünk nem adja át harmadik félnek, kivéve olyan 

esetekben, amikor a törvény megköveteli azt.   

 

3. HARMADIK FÉL SZÁMÁRA ÁTADOTT INFORMÁCIÓK  

 

A birtokunkba kerülő személyes adatokat minden elvárható módon védjük, harmadik fél 

számára semmilyen körülmények között nem  adjuk  át,  kivéve,  ha  erre  jogszabály  kötelez  

bennünket. Azokat a hozzánk került személyes adatokat, amelyeket tulajdonosa nem 

szándékosan közöl, nem őrizzük meg, és nem adjuk tovább.  



Az oldalainkon található egyes linkek más, harmadik személy által üzemeltetett oldalra 

vezetnek, amelyen található tartalmakért, illetve  azok használatából eredő  következményekért 

a Medeia nem  vállal felelősséget. Mielőtt ezen, harmadik fél által üzemeltetett weboldalakon 

bármilyen személyes információt megad, javasoljuk, hogy olvassa el a harmadik fél 

Adatvédelmi Nyilatkozatát.  

  

4. SÜTI (COOKIE)  

 

A medeia.hu oldal működéséhez a Medeia sütiket (cookie) használ. A sütik kisméretű fájlok 

(vagy bejegyzések egy fájlban), amelyeket a weboldal elküld az Ön által használt böngészőnek. 

Ezek a fájlok tárolásra kerülnek az Ön gépén, és mindaddig a gépén maradnak, ameddig 

azokat nem törli. A sütik elfogadása, illetve azok használata nem kötelező. Böngészőjében 

további információt talál a sütik beállításával kapcsolatban. A sütik kizárólag a medeia.hu 

oldallal kapcsolatos információkat juttatnak el hozzánk.  

  

5. VÁLTOZTATÁSOK  

 

Az Adatvédelmi Nyilatkozatban  bekövetkező  esetleges  változtatás  esetén  a Medeia a  saját 

weboldalán  elhelyezett  közleményben  figyelmezteti  a látogatókat.  Ön a weboldal 

folytatólagos használatával elfogadja a változtatásokat.  

 

6. KAPCSOLAT  

 

Amennyiben észrevétele van a weboldalunkkal vagy adatvédelmi eljárásunkkal kapcsolatosan, 

kérjük, hogy  jelezze  azt  felénk  az  alábbi  e-mail  címen:  info@medeia.hu vagy  levélben:  

Medeia Tanácsadó és Szolgáltató Kft. 8220 Balatonalmádi, Pince utca 13. 

mailto:info@medeia.hu

