Adatvédelmi irányelvek
E tájékoztatás kiadója, egyben az Adatkezelő:
Név: Alerant Informatikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Székhely: 1117 Budapest, Infopark sétány 1.
Cégjegyzékszám: 01 10 044980
Adószám: 13114945243
E-mail cím: info@alerant.hu
Honlap: https://alerant.hu/ (a továbbiakban: Adatkezelő)

Kérjük, figyelmesen olvassa el jelen adatkezelési tájékoztatónkat (a
továbbiakban: Tájékoztató), melyben személyes adatai kezelését érintő
gyakorlatunkat ismertetjük az Általános Adatvédelmi Rendelet (a GDPR, azaz
az Európai Parlament és Tanács 2016/679. rendelete) szerint. Ez a Tájékoztató
az Adatkezelő szolgáltatásait fogyasztóként igénybe vevő személyekre (Önre)
vonatkozik. Bemutatja, hogy az Adatkezelő hogyan gyűjti, használja fel és osztja
meg bizonyos esetekben harmadik felekkel az Ön személyes adatait, továbbá
információval szolgál az Ön adatkezeléssel összefüggő jogairól.
Az Adatkezelő elkötelezett e honlapot felkereső egyének személyes adatainak
és magánéletének védelme iránt. Jelen tájékoztató és nyilatkozat mindenekelőtt
az ügyfelek adatainak interneten keresztül történő bizalmas kezeléséről és
védelméről szól, mindazonáltal ide tartoznak az oldal látogatói is.
Összefoglaljuk, hogy az Adatkezelő milyen Önre vonatkozó adatokat hogyan
gyűjthet és használhat fel, illetve milyen módon használhatják fel. Az adatok
illetéktelen személyek részére nem kerülnek átadásra és ezen tájékoztatóban
meghatározott formában kerülnek felhasználásra.
A szerződésekben egyedi esetekben az adatkezelés célja módosulhat, mely az
adott szerződésben rögzített feltételekkel történik.
A tájékoztató fontos információt nyújt Önnek személyes adatai védelméről és
ehhez fűződő jogairól. Ha a felhasználó nem fogadja el ezen feltételeket,
jogában áll a honlap használatát felfüggeszteni és személyes adat megadása
nélkül a böngészést befejezni.

ADATKEZELŐ FELELŐSSÉGE ÉS ELÉRHETŐSÉGE
1.1 Adatkezeléssel kapcsolatos információk
Jelen Tájékoztatóban ismertetett adatkezelések tekintetében az Alerant
Informatikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság az adatkezelő (a továbbiakban:
Adatkezelő).
Adatvédelmi eljárásainkat érintő észrevétel, kérdés vagy panasz esetén az
alábbi elérhetőségeken vagyunk elérhetőek: info@alerant.hu .

Adatkezelő

Felelősségi körök

Alerant Informatikai Zártkörűen Működő
Részvénytársaság

Összes tevékenység

Választásának megfelelően Ön személyes adatai megadása nélkül is jogosult
hozzáférni weboldalainkhoz, viszont a böngészéshez elengedhetetlen a süti cookie tájékoztatónk elfogadása. Személyes adat az összes információ, amely
közvetett vagy közvetlen módon, azonosító szám szerint vagy az ehhez tartozó
adatok alapján azonosítható természetes személyre vonatkozik. Abban az
esetben, hogyha az oldal Tulajdonosa az Ön személyes adatait gyűjti, az
adatgyűjtés átlátható és bizalmas adatkezeléssel történik.
Az Ön személyes adatai olyan információk, melyek segítségével az Ön
személye beazonosítható, úgy mint: Ip-cím, név, telefonszám, e-mail cím. Az
Ön személyes adatait önkéntesen megadott módon, a tulajdonos az oldalon
történő böngészéskor gyűjti, megjelölve minden esetben a cél eléréséhez
szükségszerűen megadandó adatokat. Ha nem kívánja megadni ezen adatokat,
akkor nem férhet hozzá a honlap egyes funkcióihoz, szolgáltatásaihoz.
Az Adatkezelő minden intézkedést megtesz, hogy az általa kezelt személyes
adatok pontosak, naprakészek legyenek.

Az alábbi személyes adatok kezelése történik:
● Név
● E-mail cím
● Telefonszám
● Rendszer információk (IP-cím, rendszer verzió, felbontás, statisztika a
honlapon megtekintett oldalakról, böngészési szokások, viselkedési
mintázat)

Adatkezelés időtartama:
● Álláshirdetésre jelentkezés tekintetében a felhasználó hozzájárulásának
visszavonásáig
● Profiladatok tekintetében az utolsó bejelentkezéstől számított 4 év

Adattovábbítás feltételei
Az Adatkezelő az általa kezelt adatokat - a szükséges mértékben - továbbíthatja
a szervezetének következő területeken tevékenykedő, általa kijelölt személyek,
valamint részlegek, illetve vállalkozások részére:
● Adatfeldolgozó
● Jogi képviselet
● HR
● Kézbesítés
● Marketing

Adatfeldolgozók

Az Adatkezelő végzi az adatok kezelését. A tulajdonoson kívül más cégek is
részt vesznek a szerződéses ügyfelek adatainak kezelésében, tárolásában.

Mely cégek kapcsolódnak az adatkezeléshez?
Az Adatkezelő tevékenysége során az adatkezelésben érintett cégek:
● Tárhely szolgáltató: Amazon.com
● Google Inc.: adatvédelme és adatvédelmi elvei.

Adattulajdonosi jogok és jogérvényesítés
Amennyiben nem szeretné személyes adatai kereskedelmi ajánlatok közlésére
történő felhasználását, joga van mindezt indoklás nélkül megtiltani. Ezen irányú
kérelmét írásban szükséges megküldenie az Adatkezelő részére, e-mailben.

Cookie-k (sütik) kezelése
Az általánosan elterjedt internetes gyakorlatnak megfelelően az alerant.hu
weboldalunkon mi is alkalmazunk ún. sütiket (cookie) a jobb felhasználói élmény
érdekében.
A cookie egy kis fájl/adatcsomag, amely akkor kerül a látogató számítógépére, amikor
az egy webhelyet felkeres. Amikor ismét meglátogatja az adott weboldalt, a cookienak köszönhetően a webhely képes felismerni a látogató böngészőjét. A cookie-k
tárolhatnak felhasználói beállításokat (pl. választott nyelv) és egyéb információkat is.
Többek között információt gyűjthetnek a látogatóról és eszközéről, megjegyzik a
látogató egyéni beállításait, felhasználásra kerülhetnek pl. az online bevásárlókosarak
használatakor is.
A sütik általánosságban megkönnyítik a weboldal használatát, elősegítik, hogy a
weboldal a felhasználók számára igazi webes élményt nyújtson, és hatékony

információforrást jelentsen, továbbá biztosítják a weboldal üzemeltetője részére az
oldal működésének ellenőrzését, visszaélések megakadályozását és a weboldalon
nyújtott szolgáltatások zavartalan és megfelelő színvonalú biztosítását.
Honlapunk a weboldal használata során a látogatóról, illetve az általa böngészésre
használt eszközről az alábbi adatokat figyeli és kezeli:
•
•
•
•
•

az látogató által használt IP cím,
a böngésző típusa,
a böngészésre használt eszköz operációs rendszerének jellemzői (beállított
nyelv),
látogatás időpontja,
a meglátogatott (al)oldal, funkció vagy szolgáltatás.

A sütik használatának elfogadása, engedélyezése nem kötelező. A felhasználó
visszaállíthatja böngészője beállításait, hogy az utasítsa el az összes cookie-t, vagy
hogy jelezze, ha a rendszer éppen egy cookie-t küld. A legtöbb böngésző ugyan
alapértelmezettként automatikusan elfogadja a sütiket, de ezek megváltoztathatóak
annak érdekében, hogy megakadályozható legyen az automatikus elfogadás és
minden alkalommal felajánlja a választás lehetőségét.
Mindazonáltal

előfordulhat,

hogy

bizonyos

webhelyfunkciók

vagy

szolgáltatások nem fognak megfelelően működni cookie-k elfogadása nélkül.
A weblapon használt sütik önmagukban nem alkalmasak a felhasználó személyének
beazonosítására.

Honlapunkon alkalmazott sütik:

1. Technikailag elengedhetetlenül szükséges ún. munkamenet (session) sütik
Ezek a sütik ahhoz szükségesek, hogy a látogatók böngészhessék a weboldalt,
zökkenőmentesen és teljes körűen használhassák annak funkcióit (pl. nyelvváltás).
Ezen sütik adatkezelésének időtartama kizárólag a látogató aktuális látogatására (ún.
munkamenet) vonatkozik, a munkamenet végeztével, illetve a böngésző bezárásával
a sütik e fajtája automatikusan törlődik a számítógépéről.

2. Teljesítményt biztosító sütik:
Google Analytics sütik – erről itt tájékozódhat:
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookieusage
AdWords sütik - erről itt tájékozódhat:
https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=en-US

Fogalmak
● Adatfeldolgozó: természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv,
ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében
személyes adatokat kezel
● Adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon
automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy
műveletek összessége, például: gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás,
tárolás, átalakítás, megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás,
közlés, továbbítás, terjesztés, egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel,
összehangolás, összekapcsolás, korlátozás, törlés, megsemmisítés
● Adattovábbítás: az Adatkezelő által kezelt személyes adatok harmadik
személyek számára történő hozzáférhetővé tétele
● Adatvédelmi incidens: a biztonság sérülése, amely a továbbított, tárolt
vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes
megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését
vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi
● Azonosítható természetes személy: természetes személy, aki
közvetlen vagy közvetett módon, valamely azonosító, például: név,
azonosító szám, helymeghatározó adat, online azonosító, fizikai,
fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális
azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható
● Érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét,
megfelelő tájékoztatáson alapuló, egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az
érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező

cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes
adatok kezeléséhez
● Érintett: bármely információ alapján azonosított vagy azonosítható
természetes személy
● Felhasználók: az Adatkezelő által üzemeltetett weboldalon és az ott
meghatározott egyéb címeken elérhető weboldalak látogatói
● Harmadik fél: természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv,
ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel,
az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik
az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes
adatok kezelésére felhatalmazást kaptak
● Hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
(székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c., telefon: 06-1
391-1400, fax: 06-1 391-1410, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu,
weboldal: naih.hu)
● Személyes adat: az érintettre vonatkozó bármely információ
● Weboldal: az Adatkezelő által üzemeltetett alerant.hu weboldala

