Adatkezelési alapelvek
-

-

A személyes adatokat jogszerűen és tisztességesen, továbbá a felhasználó számára
átláthatóan gyűjtjük, tároljuk és kezeljük, kizárólag a felhasználók hozzájárulásával.
A begyűjtött adatok jellege és mértéke kizárólag a szükségességre korlátozódik.
A személyes adatokat olyan formában tároljuk, hogy csak az adatkezelés céljainak
eléréséig legyenek beazonosíthatóak.
Minden tőlünk tehető intézkedést megteszünk a kezelt személyes adatok technikai
biztonságáért, jogellenes kezelésének, hozzáférésének, elvesztésének, vagy bárminemű
károsodásának elkerülésének érdekében.
Kivételes esetekben bizonyos személyes adatok jogszabályi előírás alapján kerülnek
kikérésre, erről a felhasználót külön figyelmeztetjük.
Bizonyos esetekben a személyes adatok kezelése 3. fél jogi érdekeihez fűződhet.
Minden észszerű intézkedést megteszünk, hogy a személyes adatok naprakészek
legyenek.

Céginformációk
-

Név: Tauri Network Kft
Székhely: 6239 Császártöltés, Dózsa György utca 17
Telephely: 2400 Dunaújváros, Dózsa György út 19 4/1
Honlap: http://tauri.hu
Postacím: 2400 Dunaújváros, Dózsa György út 19 4/1
Telefonszám: +36-25/742-472
E-mail cím: info@tauri.hu
Adószám: 14899566-2-03
Cégjegyzékszám: 03-09-118784

Adatkezelők
a) A következő adatfeldolgozókat vesszük igénybe a színvonalas kiszolgálás érdekében:
- Könyvviteli, adóügyi szolgáltatás: Tax-Bridge Gold Kft, 1173 Budapest, 544 utca 24.
- Emeltdíjas SMS szolgáltatás: InFo-Tech 2006 Bt, 2724 Újlengyel, Határ út 12.
- Bankkártya elfogadás: OTP Bank Nyrt, 1051 Budapest, Nádor u. 16
Amennyiben az adatfeldolgozók köre módosul, azt külön tájékoztatóban jelentjük.
b) Általunk kezelt adatok:
- Honlap látogatása (a honlap rendeltetésszerű és színvonalas működésének
biztosítása, a szolgáltatásaink minőségének biztosítása, ellenőrzése, javítása, a
rosszindulatú támadások elhárítása, látogatottság mérése, statisztikai célok, melynek
jogalapja a Társaságunk jogos érdeke. Ami adatok kezelve vannak, ebben az esetben:
IP cím, látogatás időpontja, meglátogatott aloldalak, operációs rendszer és böngésző
típusa. Az adatokat 12 hónapra visszamenőleg tároljuk.)
- Regisztráció a honlapon (Ha egy felhasználó igénybe kívánja venni a
szolgáltatásainkat, ez elengedhetetlen, a felhasználói fiókhoz rendelünk minden oda
tartozó adatot, pl. egyenleg, vásárlások, stb., melynek hozzájárulás a jogalapja. Kezelt
adatok: E-mail cím, felhasználói név, IP cím. Ezeknek a személyes adatoknak a

-

-

-

-

kezelésének időtartama a regisztráció törléséig, illetve a hozzájárulás visszavonásáig
terjed.)
Titkos kérdés/válasz (Opcionális lehetőség, melyhez külön hozzájárulás szükséges,
ezzel biztosítva a felhasználói fiók biztonságát. Ezeknek a személyes adatoknak a
kezelésének időtartama a regisztráció törléséig, illetve a hozzájárulás visszavonásáig
terjed.)
Telefonszám (Opcionális lehetőség, melyhez külön hozzájárulás szükséges, ezzel
biztosítva a felhasználói fiók biztonságát, emeltdíjas SMS küldésénél ugyancsak
tároljuk a telefonszámot. Ennek a személyes adatnak a kezelésének időtartama a
regisztráció törléséig, illetve a hozzájárulás visszavonásáig terjed.)
Teljes név, Cím (Számlázás/Postázás esetében csak. Ennek jogalapja az Önkéntes
hozzáájulás. Ennek időtartama a regisztráció törléséig, vagy hozzájárulás
visszavonásáig terjed, de minimum a számviteli törvényben előírt időpontig.)
A látogatóinktól csak akkor kérjük el személyes adatait, ha regisztrálni, bejelentkezni,
vásárolni szeretnének.
A felhasználó személyes üzenetei. Ennek jogalapja az Önkéntes hozzájárulás. Ennek
időtartama a regisztráció törléséig vagy a hozzájárulás visszavonásáig terjed.
Az adatkezeléssel kapcsolatos kérdésekkel felhasználóink az info@tauri.hu e-mail,
vagy a fentebb feltüntetett postacímen kérhetnek további tájékoztatást, melyre
késedelem nélkül legfeljebb 1 hónapon belül válaszolunk a felhasználó által
megadott elérhetőségre.

Sütikkel kapcsolatos információk
A sütik (cookie-k) olyan adattárolók, melyek a weboldal használata során kerülnek eltárolásra
számítógépeden a böngésződ által. A sütik a böngészők nagy részében automatikusan
engedélyezve vannak, de a felhasználók által ez bármikor letiltható, a már tárolt sütiket bármikor
törölhetőek. Az általunk használt sütik többségében nem igényelnek elfogadást, és többnyire
kizárólag a felhasználó azonosítását és a weboldalaink kényelmi funkcióit szolgálják. Az ez alól
kivételt képező sütiket az alábbi listában külön kiemeltünk.

username
-

Érvényesség: a munkamenetből való kijelentkezésig
Leírás: a felhasználó regisztrált neve, az oldalon való hitelesítést szolgálja.

pasw
-

Érvényesség: a munkamenetből való kijelentkezésig
Leírás: a felhasználó jelszava titkosított formában, az oldalon való hitelesítést
szolgálja.

autoRefresh
-

Érvényesség: a munkamenet időtartama.
Leírás: Automatikus oldalújratöltést kezdeményező süti, kényelmi szempontból kerül
eltárolásra bizonyos oldalfunkciók működése szempontjából.

sessionId, tSessionId:
-

Érvényesség: A munkamenet időtartama.

-

Leírás: a felhasználó munkamenetét azonosító belső rendszersüti.

tauriweb_language
-

Érvényesség: 30 nap.
Leírás: Az oldal megjelenítési nyelve, melyet a felhasználó kiválasztott, segítségével a
felhasználót mindig az általa választott nyelven fogja köszönteni az oldal.

loginexpire
-

Érvényesség: a munkamenet időtartama.
Leírás: bejelentkezéskor a felhasználónak lehetősége van megadni a munkamenet
időtartamát, ez a süti ezt az időtartamot tárolja.

chah_filters
-

Érvényesség: 1 óra.
Leírás: Az oldal „Karakter AH” funkciójának szűrőbeállításait hivatott eltárolni,
kizárólag kényelmi szempontból, hogy a felhasználónak az oldalon való navigáció
közben ne vesszenek el a korábbi keresési feltételei.

logined
-

Érvényesség: a munkamenet időtartama.
Leírás: A felhasználó bejelentkezési státuszát kezelő ideiglenes süti.

cookieagreement
-

Érvényesség: 30 nap.
Leírás: Nem regisztrált felhasználók értesítésére szolgáló süti, mely felhívja a látogató
figyelmét, hogy az oldal sütiket használ. A süti eltárolására a felhasználó jóváhagyása
után kerül sor, amennyiben elfogadja a sütik használatát.

RAFREDIRECT
-

Érvényesség: 30 perc
Leírás: az oldal egyik „barátok meghívása” szolgáltatásának kényelmi funkciója, mely
30 percenként átirányítja a meghívott barátot a szolgáltatás ismertető oldalára,
amennyiben a felhasználónak függőben lévő meghívása van a szolgáltatáson belül, így
a felhasználó nem marad le a szolgáltatás előnyeiről.

A harmadik féltől származó sütikről (third party cookie) részletesen itt
https://www.google.com/policies/technologies/types/, az adatvédelemről pedig itt
https://www.google.com/analytics/learn/privacy.html?hl=hu olvashat.

Adatkezelésről
A felhasználó személyes adatait önkéntesen, a szabályzat elfogadásával rendelkezésünkre
bocsátja, emellett biztosítja, hogy a megadott adatok helyesek, és a valóságnak megfelelnek. A
felhasználó más személy személyes adatait csak akkor adhatja meg, amennyiben az ehhez
szükséges felhatalmazással rendelkezik. Az adatkezelési hozzájárulás bármikor térítésmentesen
visszavonható az adatkezelési hozzájárulás visszavonásával, illetve a regisztráció során
elfogadott szabályzat és adatvédelmi nyilatkozat elfogadásának írásos visszavonásával.

A visszavonást technikai okokból maximum 30 napos határidővel vállaljuk. Ezen felül bizonyos
adatokat a hozzájárulás visszavonása után is kezelhetünk, pl. Számv tv. 169. § , Fogyv tv. 17/A §),
ennek oka például jogi kötelezettségeink teljesítése.
Amennyiben a felhasználó szabálysértést követ el, hamis adatokat tölt fel a rendszerbe, vagy
bármilyen társaságunkat éríntő bűncselekmény részese, az esetben a felhasználó adatai azonnal
törlésre kerülhetnek, kivéve, ha azokra szükség van a büntetőeljárás lefolyásának időtartalma
alatt, vagy jogi kötelezettségeink teljesítése céljából.
Tájékoztatjuk a felhasználókat, hogy az interneten továbbított elektronikus üzenetek,
protokolltól (e-mail, web, ftp, stb.) függetlenül sérülékenyek az olyan hálózati fenyegetésekkel
szemben, amelyek tisztességtelen tevékenységre, vagy információ felfedésére, módosítására
irányulnak. Az ilyen fenyegetésektől megvédendő a szolgáltató megtesz minden tőle elvárható
óvintézkedést. A rendszereket megfigyeli annak érdekében, hogy minden biztonsági eltérést
rögzíthessen, és bizonyítékkal szolgálhasson minden biztonsági esemény esetében. A
rendszermegfigyelés ezen kívül lehetővé teszi az alkalmazott óvintézkedések hatékonyságának
ellenőrzését is.
A kiküldött eDM-eket (eDM - elektronikus úton küldött, direkt marketingen alapuló levél)
minőségbiztosítási okokból figyelemmel kisérjük, és a visszajelzéseket saját adatbázisunkban
mentjük és tároljuk.
A felhasználóknak az üzemeltető adatkezelésével kapcsolatosan rendelkezésükre állnak az
adatvédelmi törvény 16A és 17 §-ai által biztosított jogorvoslatok.

Adatok kiadása
Társaságunk kizárólag a jogi rendelkezések alapján továbbít adatokat 3. fél számára, marketing
célra soha nem bocsátunk adatokat.
Külföldre kizárólag az érvényben lévő adatvédelmi jogszabályoknak megfelelve továbbítunk
adatokat.
A felhasználók adatait a kellő védelemmel őrizzük, biztosítva az adatok biztonságát,
integritásának megőrzését és rendelkezésre állását. Cégünk mindent megtesz annak érdekében,
hogy az adatokhoz jogosulatlan személy ne férjen hozzá.
Felhasználóink kötelesek jelszavuk, valamint egyéb azonosító adataik (pl. hitelesítő kulcsaik,
titkos kérdés) titokban tartására. Ezek elmulasztása esetén a felhasználó személyes adatainak
jogtalan hozzáférésének felelőssége nem társaságunk terheli.

Jogorvoslati lehetőségek
Az adatkezelősről minden felhasználónknak és látogatónknak joga van további tájékoztatást
kérni, illetve kérheti adatainak módosítását, kiegészítését. Felhasználóként jogod van az
adatkezelőstől való elálláshoz, kérheted adataid végleges törlését, valamint zárolását. Ezen felül
a felhasználóknak joga van panaszt tenni, melynek rendje a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóság oldalán olvasható: https://naih.hu/panaszuegyintezes-

rendje.html.

Bármilyen jogorvoslati kérelmet technikai okokból maximum 30 napos határidővel tudunk
teljesíteni, a határidő lejárta után a felhasználónak joga van bírósághoz fordulni.

Irányadó jogszabályok
a) a természetes személyeknek a személyes adatok kezeléséről szóló az Európai Parlament és a
Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR)
b) az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvény - (Info tv.)
c) a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.)
d) az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal
összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény - (Eker tv.)
e) az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény - (Ehtv)
f) a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (Fogyv tv.)
g) a panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény. (Pktv.)
h) a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi
XLVIII. törvény (Grtv.)
i) a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (Számv tv.)

Záró rendelkezés
Az üzemeltető fenntartja a jogot a jelen felhasználási feltételek megváltoztatására. Amennyiben
a jelen felhasználási feltételek bármelyik rendelkezése érvényét veszti és/vagy ellentmond a
törvényi szabályozásnak, az nem érinti a felhasználási feltételek egyéb rendelkezéseinek
érvényességét. Az érvénytelen rendelkezést a szerződő felek egymással való egyetértésben olyan
rendelkezéssel helyettesítik, amely gazdasági értelemben és céljában az érvénytelen
rendelkezéshez jogszerűen a leginkább hasonlít. A fenti szabályozás hiányosságok esetén
megfelelően érvényes.

