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Adatvédelmi nyilatkozat 
 
1. Adatvédelem 
Nagyon komolyan vesszük az Ön személyes adatainak védelmét. Személyes adatait a 
törvényben meghatározott adatvédelmi előírásoknak és jelen adatvédelmi 
nyilatkozatnak megfelelően kezeljük. Weboldalunk használata rendszerint személyes 
adatok megadása nélkül lehetséges. Amennyiben oldalainkon személyes adatokat (mint 
például név, cím vagy e-mail cím) gyűjtünk, akkor az - amennyiben technikailag nem 
feltétlenül szükséges a weboldal működéséhez - mindig önkéntes alapon történik. 
 

2. Adatkezelő 
Az Ön személyes adatainak webhelyünkön történő kezelése tekintetében az adatkezelő 
a teampool personal service gmbh, Hauptstraße 16a, A-5201 Seekirchen, 
office@teampool.com, +43 50 530-9900. 

teampool personal service gmbh 
Mag. Wolfgang Struber 
Hauptstraße 16a A-5201 Seekirchen 
Tel.: +43 50 530-9913 
E-mail: w.struber@teampool.com 
 

3. Tárhelyszolgáltatás 
Webhelyünk üzemeltetéséhez külső webes tárhelyszolgáltatót veszünk igénybe. 

Host Europe 
Adatfeldolgozónk, a Host Europe GmbH, Hansestrasse 111, D-51149 Köln, Németország 
segítségével az adatbiztonság és a hibamentesség érdekében személyes 
kapcsolatfelvételi adatokat kezelünk legfeljebb 7 napig. 

Az adatkezelés jogalapja az általános adatvédelmi rendelet (ÁAR) 6. cikk (1) bek. f pont 
szerinti jogos érdek (műszaki biztonsági intézkedések). 
 

4. Webes betűkészletek 
Az írott szöveg webhelyünkön történő megjelenítésére webes betűkészleteket 
használunk. 
 
Google Fonts 
A Google Ireland Limiteddel, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írország, együttes 
adatkezelőként kapcsolatfelvételi adatokat és böngészőadatokat kezelünk a 
webböngésző által a webhely kijelzéséhez szükséges betűtípusok rendelkezésre 
bocsátása céljából, a betűtípusok kiválasztásához és továbbításához szükséges 
időtartamig. 
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Az adatkezelés jogalapja a távközlési törvény (TKG) 96. § (3) bek. és az ÁAR 6. cikk (1) bek. 
f) pontja szerinti, műszakilag feltétlenül szükséges adatkezelés a webhely felhasználó 
kifejezett kívánságán alapuló rendelkezésre bocsátásához. 
Amennyiben a Google Fonts a továbbiakban önállóan is kezeli az adatokat, akkor azzal 
összefüggésben kizárólagosan a Google Fonts az egyedüli adatkezelő. A részleteket a 
Google Fonts adatvédelmi nyilatkozatában és GYIK-jában találja. 
 
Térképszolgáltatások 
Ezen a webhelyen térképszolgáltatók kínálatát használjuk iFrame-beágyazás 
formájában. Így interaktív térképeket tudunk mutatni Önnek közvetlenül a weboldalon, 
és Ön kényelmesen használhatja a térkép funkciót. 
 
Google Maps 
A Google Ireland Limiteddel, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írország, együttes 
adatkezelőként kapcsolatfelvételi adatokat és böngészőadatokat kezelünk egy interaktív 
térkép kijelzése céljából a térkép kijelzésének az időtartama alatt. 
 
Ennek során lehetővé tesszük azt, hogy a Google Maps sütiket helyezzen el a felhasználó 
számítógépén, és felhasználóazonosítót számítson a felhasználó egyértelmű 
azonosításához a Google által üzemeltetett reklámhálózatok keretében.  
 
Az adatkezelés jogalapja az Ön által a távközlési törvény (TKG) 96. § (3) bek. és az ÁAR 6. 
cikk (1) bek. a) pontja szerint adott hozzájárulás. Amennyiben a Google Maps a 
továbbiakban önállóan is kezeli az adatokat, így különösen a Google reklámhálózatának 
keretében, akkor azzal összefüggésben kizárólagosan a Google Fonts az egyedüli 
adatkezelő. A részleteket a Google Maps adatvédelmi nyilatkozatában találja. 

 
5. Audio- és videoszolgáltatások 
Ezen a webhelyen video- és audioszolgáltatások kínálatát használjuk iFrame-beágyazás 
formájában. Ezáltal multimédiás tartalmakat tudunk megjeleníteni Önnek közvetlenül a 
webhelyen. 
 
YouTube 
A Google Ireland Limiteddel, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írország, együttes 
adatkezelőként kapcsolatfelvételi adatokat és böngészőadatokat kezelünk videolejátszás 
céljából a videolejátszás időtartama alatt. Ennek során lehetővé tesszük azt, hogy a 
YouTube sütiket helyezzen el a felhasználó számítógépén, és felhasználóazonosítót 
számítson a felhasználó egyértelmű azonosításához a YouTube / Google által 
üzemeltetett reklámhálózatok keretében.  
 
Az adatkezelés jogalapja az Ön által a távközlési törvény (TKG) 96. § (3) bek. és az ÁAR 6. 
cikk (1) bek. a) pontja szerint adott hozzájárulás. Amennyiben a YouTube / Google a 
továbbiakban önállóan is kezeli az adatokat, így különösen a YouTube / Google 
reklámhálózatának keretében, akkor azzal összefüggésben kizárólagosan a YouTube / 
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Google az egyedüli adatkezelő. A részleteket a YouTube / Google adatvédelmi 
nyilatkozatában találja. 

 
6. Kapcsolatfelvételi űrlap 
Webhelyünkön lehetőség van egy kapcsolatfelvételi űrlapon keresztül közvetlenül 
kapcsolatba lépni velünk. A kapcsolatfelvételi űrlap elküldése után az Ön által megadott 
személyes adatokat közvetlenül az adatkezelő kezeli az Ön megkeresésével kapcsolatos 
ügyintézés céljából, az Ön által az űrlap elküldésével az ÁAR 6. cikk 1. bek. a) pontja 
szerint visszavonásig adott hozzájárulás alapján. 
 
A személyes adatok közlését nem írja elő törvényi vagy szerződéses kötelezettség. A 
közlés elmulasztásának egyedüli következménye az, hogy Ön nem tudja elküldeni a 
megkeresését, mi pedig nem tudunk intézkedni azzal kapcsolatban. 

 
7. Jelentkezési űrlap 
Webhelyünkön lehetőséget kínálunk Önnek ahhoz, hogy a jelentkezését online nyújtsa 
be. A jelentkezési űrlap keretében közölt személyes adatait adatvédelmi jogi 
szempontból adatkezelőnek minősülő személy kezeli az Ön jelentkezésével kapcsolatos, 
az Ön által a jelentkezési űrlap elküldésével az ÁAR 6. cikk 1. bek. a) pontja szerint 
visszavonásig adott hozzájárulás alapján történő ügyintézés céljából. 
 
A személyes adatok közlését nem írja elő törvényi vagy szerződéses kötelezettség. A 
közlés elmulasztásának egyedüli következménye az, hogy nem tudunk intézkedni az Ön 
jelentkezésével kapcsolatban. A jelentkezéskor közölt adatait nem adjuk tovább 
harmadik félnek. 

 
8. Közösségi média bővítmények 
Weboldalunkon gombok találhatók, amelyekkel megoszthatja, illetve értékelheti az 
oldalaink tartalmát a közösségi oldalakon. 
 
ShareThis 
Együttes adatkezelőként a ShareThis, Inc. céggel, 4005 Miranda Ave, Suite 100, Palo Alto, 
California 94304, USA, közösen kapcsolatfelvételi adatokat és böngészőadatokat 
kezelünk az oldalak megosztása, illetve értékelése céljából a bővítmény adott oldalon 
történő aktiválásának időtartama alatt. Az adatkezelés jogalapja az Ön által a távközlési 
törvény (TKG) 96. § (3) bek. és az ÁAR 6. cikk (1) bek. a) pontja szerint adott hozzájárulás.  
 
Az adatok USA-ba történő továbbítása az ÁAR 45. cikke és az Európai Bizottságnak az 
EU–USA adatvédelmi pajzs által biztosított védelem megfelelőségéről („EU-US Privacy 
Shield”) szóló C(2016) 4176 határozata, valamint az Oracle által az USA Kereskedelmi 
Minisztériumánál (Department of Commerce) történt tanúsítás alapján történik. 
Amennyiben a ShareThis a továbbiakban önállóan is kezeli az adatokat, így különösen a 
ShareThis reklámhálózatának keretében, akkor azzal összefüggésben kizárólagosan a 
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ShareThis az egyedüli adatkezelő. A részleteket a ShareThis adatvédelmi nyilatkozatában 
találja. 
 
Facebook 
Együttes adatkezelőként a Facebook Ireland Ltd.-vel, 4 Grand Canal Square, Grand Canal 
Harbour, Dublin 2, Írország, közösen kapcsolatfelvételi adatokat és böngészőadatokat 
kezelünk az oldalak megosztása, illetve értékelése céljából a bővítmény adott oldalon 
történő aktiválásának időtartama alatt.  
 
Az adatkezelés jogalapja az Ön által a távközlési törvény (TKG) 96. § (3) bek. és az ÁAR 6. 
cikk (1) bek. a) pontja szerint adott hozzájárulás. Amennyiben a Facebook a 
továbbiakban önállóan is kezeli az adatokat, így különösen a Facebook 
reklámhálózatának keretében, akkor azzal összefüggésben kizárólagosan a Facebook az 
egyedüli adatkezelő. A részleteket a Facebook adatvédelmi nyilatkozatában találja. 
 
Instagram 
Együttes adatkezelőként a Facebook Ireland Ltd.-vel, 4 Grand Canal Square, Grand Canal 
Harbour, Dublin 2, Írország, közösen kapcsolatfelvételi adatokat és böngészőadatokat 
kezelünk az oldalak megosztása, illetve értékelése céljából a bővítmény adott oldalon 
történő aktiválásának időtartama alatt.  
 
Az adatkezelés jogalapja az Ön által a távközlési törvény (TKG) 96. § (3) bek. és az ÁAR 6. 
cikk (1) bek. a) pontja szerint adott hozzájárulás. Amennyiben a Facebook a 
továbbiakban önállóan is kezeli az adatokat, így különösen a Facebook 
reklámhálózatának keretében, akkor azzal összefüggésben kizárólagosan a Facebook az 
egyedüli adatkezelő. A részleteket a Facebook adatvédelmi nyilatkozatában találja. 
 
Xing 
Együttes adatkezelőként a New Work SE-vel, Dammtorstraße 30, D-20354 Hamburg, 
Németország, közösen kapcsolatfelvételi adatokat és böngészőadatokat kezelünk az 
oldalak megosztása, illetve értékelése céljából a bővítmény adott oldalon történő 
aktiválásának időtartama alatt.  
 
Az adatkezelés jogalapja az Ön által a távközlési törvény (TKG) 96. § (3) bek. és az ÁAR 6. 
cikk (1) bek. a) pontja szerint adott hozzájárulás. 
Amennyiben a Xing a továbbiakban önállóan is kezeli az adatokat, így különösen a Xing 
reklámhálózatának keretében, akkor azzal összefüggésben kizárólagosan a Xing az 
egyedüli adatkezelő. A részleteket a Xing adatvédelmi nyilatkozatában találja. 
 
LinkedIn 
Együttes adatkezelőként a következő szolgáltatókkal közösen kapcsolatfelvételi adatokat 
és böngészőadatokat kezelünk az oldalak megosztása, illetve értékelése céljából a 
bővítmény adott oldalon történő aktiválásának időtartama alatt. 
 
Az adatkezelés jogalapja az Ön által a távközlési törvény (TKG) 96. § (3) bek. és az ÁAR 6. 
cikk (1) bek. a) pontja szerint adott hozzájárulás. 
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Amennyiben a szolgáltató a továbbiakban önállóan is kezeli az adatokat, akkor azzal 
összefüggésben kizárólagosan a szolgáltató az egyedüli adatkezelő. 

 
9. Elemző szolgáltatások 
Weboldalunkon elemző szolgáltatásokat használunk webhelyünk használatának 
elemzése, hibák elhárítása és tartalmi továbbfejlesztés céljából. 
 
Google Analytics 
Adatfeldolgozónkkal, a Google-lal, Google LLC, Amphitheatre Parkway, Mountain View, 
CA 94043, USA, közösen kapcsolatfelvételi adatokat és böngészőadatokat kezelünk 
visszavonásig, webhelyünk használatának elemzése, hibák elhárítása és tartalmi 
továbbfejlesztés céljából.  
 
Az adatkezelés jogalapja az Ön által a távközlési törvény (TKG) 96. § (3) bek. és az ÁAR 6. 
cikk (1) bek. a) pontja szerint adott hozzájárulás. Az adatok USA-ba történő továbbítása 
az ÁAR 45. cikke és az Európai Bizottságnak az EU–USA adatvédelmi pajzs által biztosított 
védelem megfelelőségéről („EU-US Privacy Shield”) szóló C(2016) 4176 határozata, 
valamint a Google által az USA Kereskedelmi Minisztériumánál (Department of 
Commerce) történt tanúsítás alapján történik. 
 
Hotjar 
Ez a webhely a Limited (Level 2, St Julian's Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St 
Julian's STJ 1000, Málta) univerzális elemző és visszacsatoló eszközét használja, amely 
feltárja a webhely látogatójának online viselkedését és visszacsatolását. 
Ezzel az eszközzel elemezzük a felhasználói visszacsatolást (mint például a kattintások, 
az egérmozgatások, a görgetési magasságok stb.), hogy javítsuk webhelyünk 
funkcionalitását, valamint felhasználóbarátabbá tegyük, növeljük az értékét, és 
egyszerűbbé tegyük a használhatóságát. A követőkód (tracking code) és egy süti 
segítségével információkat közvetítünk az Ön webhelyünkön tett látogatására 
vonatkozóan a Hotjarnak, és tároljuk azokat. 
 
A követőkódon keresztül a következő információk gyűjthetők az Ön végberendezéséről 
és böngészőjéről: 
 

• Az Ön végberendezésének IP-címe (gyűjtése és tárolása anonimizált formában 
történik) 

• A végberendezés képernyőjének mérete 
• A végberendezés típusa (a végberendezés egyedi azonosító jellemzői) és a 

böngészőre vonatkozó információk 
• Földrajzi hely (csak ország) 
• A webhely megjelenítésénél előnyben részesített nyelv 

 
A követőkód a következő naplóadatokat rögzítheti: 

• Hivatkozó domain 
• Felkeresett oldalak 
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• Földrajzi hely (csak ország) 
• A webhely megjelenítésénél előnyben részesített nyelv 
• A webhely oldalaihoz történt hozzáférés dátuma és ideje 

 
A Hotjar sütiket használ a nem személyes adatok gyűjtésére, beleértve a normál 
internetprotokoll-adatokat és a webhelyünk oldalainak felkeresésekor Ön által mutatott 
viselkedésmintákra vonatkozó adatokat. A Hotjar adatvédelmi irányelveivel kapcsolatos 
információkat itt találja: www.hotjar.com/privacy.  

 
10. A tiltakozáshoz való jog 
Amennyiben az Ön személyes adatainak kezelése jogos érdek alapján történik, akkor 
Önnek joga van az adatkezelés ellen tiltakozással élni. Amennyiben részünkről nem áll 
fenn az adatkezeléshez fűződő, védendő érdek, akkor ezen a jogalapon nem kezeljük 
tovább az Ön adatait. Ezenfelül Önnek jogában áll tiltakozni személyes adatainak 
közvetlen reklám céljából történő kezelése ellen. Tiltakozása esetén személyes adatait 
nem kezeljük tovább közvetlen reklám céljából.  
 
A tiltakozás nem érinti a tiltakozás időpontjáig történt adatkezelés jogszerűségét. 

 
11. A visszavonás joga 
Önnek jogában áll bármikor visszavonni a nekünk adott hozzájárulást. Amennyiben a 
hozzájárulás írásban történt, akkor a visszavonás is csak írásban történhet. Elektronikus 
reklám fogadásához adott hozzájárulás esetén ez adott esetben a leiratkozás linkjére 
történő kattintással is történhet. Ebben az esetben, amennyiben nem áll fenn más 
jogalap, úgy megszakítjuk az adatkezelést.  
 
A visszavonás nem érinti a visszavonásig történt adatkezelés jogszerűségét. 

 
12. Az érintett jogai 
Önnek joga van a tájékoztatáshoz, a helyesbítéshez, a törléshez, valamint személyes 
adatai kezelésének korlátozásához. Amennyiben az Ön személyes adatai kezelésének 
jogalapja az Ön hozzájárulása vagy egy Önnel kötött szerződés, akkor ezenkívül Önt 
megilleti az adathordozhatósághoz való jog. 
 
Önnek joga van visszavonni a személyes adatainak kezeléséhez esetlegesen adott 
hozzájárulását. A visszavonás nem érinti a személyes adatok visszavonásig kezelésének 
jogszerűségét. 
 
Önnek joga van ahhoz, hogy tiltakozzon személyes adatainak közvetlen reklám céljából 
történő kezelése ellen. Tiltakozása esetén személyes adatait nem kezeljük tovább 
közvetlen reklám céljából. 
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Továbbá Önnek joga van a felügyeleti hatóságnál panaszt tenni. Az Osztrák Adatvédelmi 
Hatóság elérhetőségi adatai: Österreichische Datenschutzbehörde, Barichgasse 40-42, 
A-1030 Wien. 
 


