
Adatkezelési tájékoztató

A SATCO KFT., MINT A WWW.SATCO.HU WEBOLDAL ÜZEMELTETŐJÉNEK ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓJA

A Satco Kft. (székhely: 1119 Budapest, Multi Pláza Irodaház, Fehérvári út 89–95., e-mail:  satco@satco.t-online.hu,  
tel.: (+36-1) 371-0530 adószám: 10520987-2-43, a továbbiakban (Szolgáltató/adatkezelő), mint adatkezelő, magára 
nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát.
A tájékoztató rögzíti a Satco Kft. által alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket és politikát.

A Szolgáltató kötelezettséget vállal, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen  
tájékoztatóban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak.

Amennyiben kérdése van, kérjük, írja meg nekünk: satco@satco.t-online.hu

Fogalmak
•	 „személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely informá-

ció; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, 
például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, 
szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

•	 „adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett 
bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy 
megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzá- 
férhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés; SI Kft. 2017. n 
753951+VP7751;

•	 „adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely 
a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkeze-
lés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére  
vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;

•	 „harmadik fél”: az a 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;

•	 „az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egy-
értelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet 
útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez.

Az adatkezelő adatai
Név: Satco Kft. (a továbbiakban: Szolgáltató)
Cím: 1119 Budapest, Multi Pláza Irodaház, Fehérvári út 89–95.
Cégjegyzékszám: 01-09-075344
Adószám: 10520987-2-43
Elérhetőség: satco@satco.t-online.hu

 

Az adatkezelés megnevezése
Az oldal látogatója adatainak megadása nélkül böngészheti az oldalt. A Szolgáltató nem kezel személyes adatokat 
az oldalon. Nincs lehetőség regisztrációra és hírlevél feliratkozásra. Az oldal csak és kizárólag technikai adatokat rög-
zít az oldal látogatóiról.

1. Látogatói adatbázis

Valamennyi látogató esetében rögzített vagy rögzíthető adatok köre:
1. A honlap használata során rögzítésre kerül a felhasználó számítógépének IP-címe. Ezen adatokat a rendszer auto-

matikusan naplózza, azonban a Szolgáltató a naplófájlban található adatokat nem tudja összekapcsolni egyéb sze-
mélyes adatokkal, így a Szolgáltató számára nem alkalmas a felhasználó személyének azonosítására.

2. A honlap használata során a portál lekéri a felhasználó látogatásának időpontját, helyét, illetve a böngészés tech-
nikai paramétereit (böngésző, képernyőfelbontás, operációs rendszer típusát). Ezen adatokat a rendszer automati-
kusan figyeli, ám nem naplózza az adatokat és azokat nem kapcsolja össze egyéb személyes adatokkal. Az adato-
kat csak az optimális megjelenítés érdekében, a látogatás időtartamára használja fel.

3. Cookie-k (sütik) A testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit 
(cookie) helyez el és a későbbi látogatás során olvas vissza. A sütik megkönnyítik a weboldal használatát, minő ségi 
felhasználói élményt biztosítanak, megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, információt nyújtanak a látoga tóról 
és eszközéről. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége 
van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.  
A látogatóknak lehetőségük van böngészőjükben letiltani a sütik fogadását, illetve törölni a korábban tárolt sütiket.

Munkamenet (session) sütik: Ezen sütik célja, hogy a látogatók maradéktalanul és zökkenőmentesen böngészhessék 
a Rowachol oldalát. Az ilyen típusú sütik érvényességi ideje a munkamenet (böngészés) befejezéséig tart, a böngésző 
bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a számítógépről, illetve a böngészésre használt más eszközről.

A sütik fogadását bármely felhasználó megtilthatja böngészőjének beállításai között, illetve bármikor törölheti a ko-
rábban fogadott fájlokat.

 

2. Harmadik fél által tárolt adatok

A Szolgáltató a honlap szolgáltatásainak biztosítása és fejlesztése érdekében harmadik fél szolgáltatásait is alkal mazza 
weboldalán. Az alábbi szolgáltatások során sütik elhelyezésével gyűjtött személyes adatokhoz a www.rowachol.hu 
üzemeltetőinek nincs közvetlen hozzáférése, az adatok kezelésére vonatkozóan az adott szolgáltató adatkezelési sza-
bályzatai az irányadóak.

A Google Analytics statisztikai célú szolgáltatás használatával a Rowachol.hu információkat gyűjt azzal kapcsolatban, 
hogy a látogatók hogyan használják a weboldalt. A gyűjtött adatok névtelenek, statisztikai célú összesítésekben fér-
hetőek hozzá, a Szolgáltató számára nem kapcsolhatóak össze személyes adatokkal.

A sütik fogadását bármely felhasználó megtilthatja böngészőjének beállításai között, illetve bármikor törölheti a ko-
rábban fogadott fájlokat.

Az adatkezelés jogalapja
Az adatkezelés jogalapja: a látogatás technikai adatainak [IP-cím] rögzítése esetén a Szolgáltatót terhelő jogi kötele-
zettség teljesítése (GDPR 6. cikk (1) c) pont).

Az adatkezelés célja
Harmadik fél által nyújtott szolgáltatások esetében (lásd a 2. pontot) statisztikai célú adatrögzítés történik a honlap 
fejlesztése és személyre szabott hirdetések megjelenítése érdekében. Az adott szolgáltató adatkezelési beállításai-
ban nyílik lehetőség ennek szabályozására illetve letiltására.

A honlap használata során a naplófájlban rögzítésre kerülő adatok esetében az adatok tárolása kizárólag technikai és 
statisztikai célokat szolgál. Az anonim látogató azonosító, mint jelsorozat (cookie, süti) önmagában semmilyen mó-
don nem képes az ügyfelet, azaz a látogatót azonosítani, csak a látogató gépének felismerésére alkalmas. A felhasz-
nálónak módja van a böngészőjét úgy beállítani, hogy az ne engedje meg az egyedi azonosító jel elhelyezését a fel-
használó gépére, illetve törölheti a korábban elhelyezett sütiket. Ebben az esetben a felhasználó a szolgáltatás jelen-
tős részét ugyanúgy igénybe veheti, de bizonyos esetekben (például a testreszabott megoldások esetében) a szolgál-
tatás egyes funkcióit a felhasználó nem tudja a legteljesebb mértékben használni.

Az adatkezelés időtartama
A szolgáltatás használata során a naplófájlban rögzítésre kerülő adatokat a rendszer tárolja. Az utolsó látogatás idő-
pontját a rendszer a felhasználó következő látogatása időpontjában automatikusan felülírja.

A honlap használata során rögzítésre kerülő technikai adatokat (felhasználó számítógépének IP-címe, a látogatás 
kezdő es befejező időpontja, illetve egyes esetekben – a felhasználó számítógépének beállításától függően – a bön-
gésző és az operációs rendszer típusa) a Szolgáltató a felvételtől számított 10 évig tárolja, abból a célból, hogy egy ké-
sőbbi időpontban egy esetleges hatósági adatszolgáltatási kötelezettségének eleget tudjon tenni.

Jogérvényesítési lehetőségei
Amennyiben a látogató jogai megsértését észleli a Felhasználó, az alábbi lehetőségek állnak rendelkezésére:
•	 közvetlenül az Adatkezelőhöz fordulhat postai levélben (Satco Kft. 1119 Budapest, 1119 Budapest, Multi Pláza 

Iroda ház, Fehérvári út 89–95.) vagy e-mailen keresztül az alábbi elérhetőségeken: satco@satco.t-online.hu
•	 bírósághoz fordulhat adatai jogellenes kezelése, valamint az adatbiztonság követelményeinek megszegése esetén. 

A jogszabályban rögzítettek szerint jogosult lehet kártérítésre, valamint sérelem díjra. A bíróság illetékességéről és 
elérhetőségeiről az alábbi honlapon tájékozódhat: birosagok.hu

•	 a felügyeleti hatóságnál, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál panaszt nyújthat be [NAIH]. 
A NAIH elérhetőségei: Székhely: H-1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. Telefon: 06-1-391-1400, E-mail:   
ugyfelszolgalat@naih.hu, Honlap: http://www.naih.hu

Az adatkezelési tájékoztató módosításának lehetősége
A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy jelen adatkezelési tájékoztatót – a felhasználók előzetes értesítése mellett – 
egyoldalúan módosítsa. Ön a szolgáltatásnak a módosítás hatálybalépését követő használatával elfogadja a módosí-
tott adatkezelési szabályzatot.

Kiadva: 2020. október 22.

A KOCKÁZATOKRÓL ÉS A MELLÉK- 
HATÁSOKRÓL OLVASSA EL A BETEG- 

TÁJÉKOZTATÓT, VAGY KÉRDEZZE MEG 
KEZELŐORVOSÁT, GYÓGYSZERÉSZÉT!


