
 

 

Adatvédelmi irányelv 

1. Bevezetés 

1.1  A jelen Irányelv rendelkezései érvényesülnek valamennyi olyan esetet illetően, 

mely során cégünk adatkezelőnek minősül honlapunk látogatóinak, illetve a 

honlapon elérhető szolgáltatások felhasználóinak személyes adatai tekintetében; 

más szóval valamennyi olyan esetben, mely során cégünk határozza meg a 

személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit. 

1.2  Honlapunkon sütiket (cookies) használunk. Amennyiben az említett sütik nem 

feltétlenül szükségesek honlapunk üzemeltetéséhez és szolgáltatásaink 

nyújtásához, honlapunk első felkeresése során az Ön hozzájárulását kérjük a 

sütik használatának elfogadásához. 

1.3  A jelen Irányelv rendelkezései céljából a "cégünk", "mi" és "a miénk" kifejezések 

a Pangea International Kft.-re utalnak. 

2. Köszönetnyilvánítás 

2.1  A jelen dokumentum az SEQ Legal tulajdonát képező sablon 

(https://seqlegal.com/free-legal-documents/privacy-policy) felhasználásával jött 

létre. 

3. A személyes adatok felhasználása 

3.1  A jelen 3. cikk rendelkezései szabályozzák: 

(a) az esetlegesen kezelésre kerülő személyes adatok általános kategóriáit; 

(b) [az adatok forrását és konkrét kategóriáit olyan személyes adatok esetében, 

melyekhez nem közvetlenül Öntől fértünk hozzá]; 

(c) a személyes adatok kezelésének céljait; valamint 

(d) az adatkezelés jogalapjait. 

3.2  Cégünk jogosult a honlapunk és szolgáltatásaink használatával kapcsolatos 

adatok ("a továbbiakban: felhasználási adatok") kezelésére. A felhasználási 

adatok tartalmazhatják az Ön IP-címét, földrajzi elhelyezkedését, böngészőjének 

típusát és verzióját, operációs rendszerét, hivatkozási forrását, a látogatás 

időtartamát, az oldalak megtekintési beállításait és a honlap navigációs 

útvonalait, valamint a szolgáltatás igénybevételének időzítését, gyakoriságát és 

jellemzőit. A felhasználási adatok forrását a Google Analitycs képezi. Az említett 

felhasználási adatok a honlap és a szolgáltatások használatának elemzése céljából 

kezelésre kerülhetnek. Az említett kezelés jogalapját jogos érdekeink, 

nevezetesen honlapunk és szolgáltatásaink nyomon követése és javítása képezi. 

3.5  Cégünk jogosult a szolgáltatásaink igénybevétele során közölt személyes adatok 

("a továbbiakban: szolgáltatási adatok") kezelésére. A szolgáltatási adatok 

tartalmazhatják az Ön e-mail címét, telefonszámát, nevét, munkahelyi pozícióját 

vagy beosztását, céges adatait, cégjegyzékszámát és adószámát. A szolgáltatási 

adatok forrását Ön vagy az Ön munkáltatója képviseli. A szolgáltatási adatok 
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honlapunk üzemeltetése, szolgáltatásaink biztosítása, honlapunk és 

szolgáltatásaink biztonságának fenntartása, az adatbázisok biztonsági 

mentéseinek megőrzése, valamint az Önnel folytatott kapcsolattartás céljából 

kerülhetnek kezelésre]. Az adatkezelés jogalapja az Ön és cégünk között 

megkötött szerződés, és/vagy az Ön kérése alapján hasonló szerződés 

megkötésére irányuló intézkedések megtétele. 

3.7  Cégünk jogosult az Ön által bármely termék és/vagy szolgáltatás vonatkozásában 

történő lekérdezés során közölt adatok ("a továbbiakban: lekérdezési 

adatok") feldolgozására. A lekérdezési adatok a megfelelő termékek és/vagy 

szolgáltatások felajánlása, értékesítése és eladása céljából kezelésre kerülhetnek. 

A kezelés jogalapját a hozzájárulás képezi. 

3.8  Cégünk jogosult az ügyfélszolgálatunkkal kapcsolatos adatok, beleértve az 

ügyfelek elérhetőségi adatainak ("a továbbiakban: ügyfélkapcsolati adatok") 

kezelésére. Az ügyfélkapcsolati adatok tartalmazhatják az Ön nevét, 

munkáltatóját, munkahelyi pozícióját vagy beosztását, elérhetőségeit, valamint a 

cégünk és Ön, illetve az Ön munkáltatója közti kapcsolattartás során közölt 

adatokat. Az ügyfélkapcsolati adatok forrását Ön vagy az Ön munkáltatója 

képviseli. Az ügyfélkapcsolati adatok az ügyfelekkel folytatott kapcsolattartás és 

kommunikáció, a hasonló kommunikáció nyilvántartása, valamint termékeink és 

szolgáltatásaink ügyfeleink körében történő népszerűsítése céljából kerülhetnek 

kezelésre. Az említett adatkezelés alapját jogos érdekeinek képezik. 

3.11  Cégünk jogosult a valamennyi részünkre Ön által megküldött kapcsolattartási 

anyagban szereplő vagy azzal kapcsolatos adatok ("a továbbiakban: 

kapcsolattartási adatok") kezelésére. A kapcsolattartási adatok tartalmazhatják 

a kapcsolattartással összefüggő kommunikációs tartalmat és metaadatokat. 

Honlapunk a honlapon elérhető kapcsolatfelvételi űrlapok által végzett 

kapcsolattartással összefüggő metaadatokat hoz létre. A kapcsolattartási adatok 

az Önnel való kapcsolattartás, valamint nyilvántartás céljából kerülhetnek 

kezelésre. Az említett adatkezelés jogalapját jogos érdekeink, nevezetesen 

honlapunk és kereskedelmi tevékenységünk megfelelő kezelése, valamint a 

felhasználókkal való kapcsolattartás képezik. 

3.12  Cégünk jogosult a nyilvános forrásokból szerzett adatok (a továbbiakban: 

"nyilvános adatok") kezelésére az Ön előzetes hozzájárulása nélkül. Az említett 

adatok tartalmazhatják az Ön nevét, munkáltatóját, munkahelyi pozícióját vagy 

beosztását, illetve elérhetőségeit. A tárgyalt adatok forrását valamennyi olyan 

nyilvános forrás képezi, mint például az Ön vagy cégének honlapja, hirdetési 

oldalak, cégnyilvántartások, cégjegyzékek stb. A tárgyalt adatok az Önnel 

és/vagy az Ön cégével való kapcsolatfelvétel céljából kerülhetnek kezelésre, 

amennyiben megítélésünk szerint szolgáltatásaink kedvező hatással lehetnek az 

Ön és/vagy az Ön cége számára. Az említett adatkezelés jogalapját jogos üzleti 

érdekeink képezik. 

3.13  A jelen Irányelv által meghatározott személyes adatai kezelésre kerülhetnek, 

amennyiben az adatkezelés jogi keresetek megállapítása, joggyakorlás vagy 

jogvédelem céljából szükséges peres eljárás, közigazgatási eljárás vagy nemperes 

eljárás során. Az említett adatkezelés jogalapját jogos érdekeink, nevezetesen 



 

 

cégünk jogai, az Ön jogai, illetve harmadik személyek jogai védelme és 

meghatározása képezik. 

3.16  Kérjük, hogy harmadik személyek személyes adatait ne közölje cégünkkel, 

amennyiben erre Önt cégünk nem kéri. 

4. Személyes adatai rendelkezésre bocsátása harmadik személy számára 

4.3  Cégünk jogosult a szolgáltatásaink biztosításához elengedhetetlen mértékben 

szükséges mértékben az Ön megrendelésének, illetve dokumentumainak részét 

képező adatait szolgáltatóink, illetve alvállalkozóink rendelkezésére bocsátani. 

4.6  A jelen 4. cikk által szabályozott különös személyes adatközlés hatályát nem 

érintve cégünk szintén jogosult az Ön személyes adatainak közzétételére, 

amennyiben az ilyen közzététel a cégünkre vonatkozó jogszabályi kötelességek 

teljesítéséhez, illetve az Ön, valamint egyéb természetes személyek létfontosságú 

érdekeinek védelméhez szükséges. Cégünk szintén jogosult az Ön személyes 

adatainak közzétételére, amennyiben az ilyen közzététel jogi keresetek 

megállapítása, joggyakorlás vagy jogvédelem céljából szükséges peres eljárás, 

közigazgatási eljárás vagy nemperes eljárás során. 

6. Személyes adatok megőrzése és törlése 

6.1  A jelen 6. cikk rendelkezései szabályozzák cégünk adatmegőrzési irányelveit és 

eljárásait, melyek célja a személyes adatok megőrzésével és törlésével 

kapcsolatos jogi kötelezettségeink teljesítése. 

6.2  A cégünk által bármilyen célból vagy célokból kezelésre kerül személyes adatok 

megőrzésének időtartama nem haladhatja meg az említett cél, illetve célok 

teljesítéséhez szükséges időtartamot. 

6.3  Cégünk személyes adatait az alábbi rendelkezéseknek megfelelően köteles 

megőrizni: 

(a) A korábbi rendelkezésekben felsorolt adatai az azok közlésétől számított 

legalább egy (1) hónapig, de legfeljebb három (3) évig kerülnek 

megőrzésre. 

6.4  Bizonyos esetekben cégünk nem képes előzetesen meghatározni az Ön személyes 

adatai megőrzésére vonatkozó időtartamot. Hasonló esetekben megőrzés 

időtartama az alábbi szempontok alapján kerül meghatározásra: 

(a) a korábbi rendelkezésekben felsorolt adatok megőrzésének időtartama a 

cégünk és Ön/az Ön cége közti üzleti kapcsolat értelmében kerül 

meghatározásra. 

6.5  A jelen 6. cikk egyéb rendelkezéseinek hatályát nem érintve cégünk jogosult az 

Ön személyes adatait megőrizni, amennyiben az említett megőrzés a cégünkre 

vonatkozó jogszabályi kötelességek teljesítéséhez, illetve az Ön, valamint egyéb 

természetes személyek létfontosságú érdekeinek védelméhez szükséges. 

7. Módosítások 



 

 

7.1  Cégünk jogosult a jelen Irányelv frissített változatának feltöltésével honlapunkra 

időről-időre azt módosítani. 

7.2  Kérjük, időről időre keresse fel a jelen honlapot annak érdekében, hogy a jelen 

Irányelv módosításairól értesüljön. 

7.3  Cégünk a jelen Irányelvet érintő lényeges változásokról e-mail formájában szintén 

jogosult értesíteni Önt. 

8. Az Ön jogai 

8.1  A jelen 8. cikk rendelkezései összegzik az Ön jogait a vonatkozó adatvédelmi 

jogszabályok rendelkezései értelmében. A jogok egy része összetett jellegű, ezért 

az általunk készített összegzés az Ön jogait nem teljeskörűen tartalmazza. Ennek 

megfelelően, kérjük, az Ön jogairól való teljes körű tájékozódás érdekében 

olvassa el a szabályozó hatóságok vonatkozó jogszabályait és útmutatóit. 

8.2  Az adatvédelmi jogszabályok értelmében Önt az alábbi alapvető jogok illetik meg: 

a) hozzáféréshez való jog; 

b) helyesbítéshez való jog; 

c) törléshez való jog; 

d) adatkezelés korlátozásához való jog; 

e) adatkezelés elleni tiltakozáshoz való jog; 

f) adathordozhatósághoz való jog; 

g) felügyeleti hatóság irányába történő panasztételhez való jog; valamint 

h) hozzájárulás visszavonására való jog. 

8.3  Ön jogosult megerősítést kérni, hogy személyes adatait feldolgozzuk, és a kezelés 

mértékének megfelelően az érintett adatokhoz, illetve bizonyos kiegészítő 

információkhoz hozzáférjen. Az említett kiegészítő információk tartalmazzák a 

kezelés céljait, az érintett személyes adatok kategóriáit, valamint a személyes 

adatok címzettjeit. Amennyiben az harmadik személyek jogait és szabadságait 

nem sérti, személyes adatai másolatát az Ön rendelkezésére bocsátjuk.  

8.4  Ön jogosult az Ön személyét érintő pontatlan személyes adatok helyesbítését, 

valamint az adatkezelés céljának figyelembevételével az Ön személyét érintő 

hiányos személyes adatok kiegészítését kérni. 

8.5  Bizonyos körülmények között Ön jogosult a személyes adatok indokolatlan, 

késedelem nélkül történő törlését kérni. Az említett körülmények magukba 

foglalják az alábbi eseteket: a személyes adatok már nem szükségesek legyűjtés 

céljának, illetve egyéb, az adatkezelés alapját képező célok megvalósításához; 

hozzájáruláson alapuló kezelés esetén Ön visszavonja hozzájárulását; a 

vonatkozó adatvédelmi jogszabályok bizonyos szabályai értelmében Ön tiltakozik 

az adatkezelés ténye ellen; az adatkezelés közvetlen marketing céljából történik; 

illetve a személyes adatok kezelése jogellenes módon történt. A törléshez való jog 



 

 

azonos bizonyos esetekben kizárásra kerül. Általános kizárási oknak minősül, 

amennyiben az adatkezelés az alábbi célból szükséges: a véleménynyilvánítás és 

az információszabadság gyakorlásához; jogi kötelezettségek teljesítéséhez; illetve 

jogi keresetek megállapítása, gyakorlása vagy védelme érdekében. 

8.6  Bizonyos körülmények között Ön jogosult személyes adatai kezelésének 

korlátozására. Az említett körülmények magukban foglalják az alábbi eseteket: 

Ön vitatja a személyes adatok pontosságát; az adatkezelés jogellenes, de Ön 

tiltakozik a törlés ellen; a cégünk általi adatkezelés többé nem igényli az Ön 

személyes adatait, de a személyes adatok az Ön számára szükségesek jogi 

keresetek megállapítása, joggyakorlás vagy jogvédelem érdekében; illetve 

amennyiben Ön tiltakozott az adatkezelés ténye ellen, a tiltakozás elbírálásának 

időtartama során. Amennyiben az adatkezelés az említett jogalapon kerül 

korlátozásra, cégünk továbbra is jogosult az Ön személyes adatainak tárolására. 

Azonban ebben az esetben cégünk adatkezelést kizárólag az alábbi esetekben 

végez: az Ön hozzájárulásával; jogi keresetek megállapítása, joggyakorlás vagy 

jogvédelem érdekében; harmadik természetes vagy jogi személyes jogvédelme 

érdekében; illetve fontos közérdek védelme érdekében. 

8.7  Ön jogosult az Önre vonatkozó személyes adatok kezelése ellen tiltakozni az Önt 

érintő különös körülményekre való hivatkozással, de kizárólag abban a 

mértékben, amennyiben teljesül, hogy az adatkezelés jogalapját az alábbi célok 

teljesítése képezi: közérdekű célkitűzés vagy államhatóság által cégünkre bízott 

célkitűzés teljesítése; illetve cégünk vagy harmadik személyek által gyakorolt 

jogos érdekek képviselete. Amennyiben Ön hasonló tiltakozással él, cégünk 

köteles megszüntetni a személyes adatok kezelését, amennyiben cégünk nem 

képes olyan kényszerítő erejű jogalapot bizonyítani, mely az Ön érdekeivel, 

jogaival és jogosultságaival szemben elsőbbséget élvez, illetve amennyiben az 

adatkezelés jogi keresetek megállapítása, joggyakorlás vagy jogvédelem céljából 

történik. 

8.8  Ön jogosult tiltakozni az Önre vonatkozó személyes adatok közvetlen marketing 

céljából történő kezelése ellen (beleértve a közvetlen marketing céljából végzett 

profilalkotást). Amennyiben Ön hasonló tiltakozással él, cégünk köteles 

megszüntetni a személyes adatok hasonló célból történő kezelését. 

8.9  Ön jogosult tiltakozni az Önre vonatkozó személyes adatok tudományos vagy 

történelmi kutatás, vagy statisztikai célból történő kezelése ellen az Önt érintő 

különleges körülményekre való hivatkozással, amennyiben az adatkezelés 

jogalapját nem képezi közérdekű célból történő célok teljesítésre. 

8.10  Amennyiben személyes adataink kezelésének jogalapját: 

a) hozzájárulás képezi; illetve amennyiben 

b) az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, melynek keretein 

belül Ön szerződő fél, illetve az Ön kérésére a szerződés megkötésére 

irányuló intézkedések megtétele érdekében szükséges, 

 és a hasonló adatkezelés automatizált módon történik, Ön jogosult személyes 

adataihoz strukturált, széles körben használt és gépi módon olvasható formában 

hozzáférni. Az említett jogosultság azonban nem vonatkozik arra az esetre, 



 

 

amennyiben az harmadik személyek jogait és szabadságait kedvezőtlen módon 

befolyásolná. 

8.11  Amennyiben az Ön megítélése szerint cégünk által az Ön személyes adatai 

kezelése jogsértő módon történik, Ön jogosult az adatvédelemért felelős 

felügyeleti hatóság irányába panasztétel jogával élni. A panasztétel jogával Ön a 

szokásos tartózkodási helye szerinti tagállamban, a munkahelyén, illetve az 

állítólagos jogsértés helyén egyaránt élhet. 

8.12  Amennyiben személyes adatainak cégünk által történő kezelésének jogalapját 

hozzájárulás képezi, Ön jogosult hasonló hozzájárulását bármikor visszavonni. A 

visszavonás ténye a visszavonást megelőző adatkezelés jogszerűségét nem érinti. 

8.13  Valamennyi, az Ön személyes adataival kapcsolatos jogát a cégünk részére 

megküldött írásbeli értesítés által gyakorolhatja. 

9. Sütik (cookies) 

9.1  A süti (cookie) olyan fájl, mely egy, az internetes szerver által a böngésző részére 

megküldött, és a böngésző által tárolt azonosítót (betűk és számok sora) 

tartalmaz. Ezt követően az azonosító minden alkalommal visszaküldésre kerül a 

szerver részére, amikor a böngésző a szervertől egy adott oldalhoz való 

hozzáférést kérelmezi. 

9.2  A sütik "állandó" vagy "munkamenet" sütik lehetnek: az állandó sütit a böngésző 

tárolja, és a megadott lejárati dátumig érvényes marad, kivéve, amennyiben azt 

felhasználó a lejárati dátumot megelőzően törli; ezzel szemben a munkamenet 

süti érvényessége a felhasználói munkamenet véget értével, a böngésző 

bezárásával lejár. 

9.3  A sütik általában nem tartalmaznak olyan információt, melyek által a felhasználó 

személyesen azonosítható; ellenben az Önről tárolt személyes adatok a sütikben 

tárolt és általuk szerzett adatokkal összekapcsolhatók lehetnek. 

11. Szolgáltatóink által használt sütik 

11.1  Szolgáltatóink sütiket használnak, melyek a honlap felkeresése során az Ön 

számítógépén kerülhetnek elhelyezésre. 

11.2  Honlapunk használatának elemzése céljából cégünk a Google Analytics 

szolgáltatásait veszi igénybe. A Google Analytics sütik segítségével gyűjti össze a 

honlap használatával kapcsolatos adatokat. A honlapunkon összegyűjtött adatokat 

a honlap használatáról szóló jelentések készítésének céljából kerülnek 

felhasználásra.  

A Google adatvédelmi irányelve a következő címen érhető el: 

https://policies.google.com/privacy. 

12. A sütik kezelése 

12.1  A legtöbb böngésző lehetővé teszi a sütik használatának elutasítását, illetve a 

sütik törlését. Ennek lehetőségei az egyes böngészők, illetve azok változatai 

függvényében eltérő jellegűek. Ön mindazonáltal jogosult a sütik elutasításáról, 

illetve törléséről naprakész információkat szerezni az alábbi hivatkozások által: 

https://policies.google.com/privacy


 

 

(a) https://support.google.com/chrome/answer/95647 (Chrome); 

(b) https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-

preferences (Firefox); 

(c) https://www.opera.com/help/tutorials/security/cookies/ (Opera); 

(d) https://support.microsoft.com/en-gb/help/17442/windows-internet-explorer-

delete-manage-cookies (Internet Explorer); 

(e) https://support.apple.com/kb/PH21411 (Safari); és 

(f) https://privacy.microsoft.com/en-us/windows-10-microsoft-edge-and-privacy 

(Edge). 

12.2  Valamennyi süti használatának megtiltása kedvezőtlen hatással jár számos honlap 

használhatóságát illetően. 

12.3  Amennyiben Ön a sütik használatát megtiltja, nem lesz képes használni a 

honlapon elérhető valamennyi funkciót. 

13. Cégünk adatai 

13.1 A jelen honlap tulajdonosa és üzemeltetője a Pangea International Korlátolt 

Felelősségű Társaság. 

13.2  Cégünk Magyarországon került bejegyzésre; cégjegyzékszám: 01 09 282208; 

bejegyzett székhely: Podmaniczky utca 57. 2/14, 1064 Budapest, Magyarország. 

13.3  Üzleti tevékenységünk elsődleges telephelye: Podmaniczky utca 57. 2/14, 1064 

Budapest, Magyarország 

13.4  Kapcsolatba léphet velünk: 

(a) a honlapon weboldalon elérhető kapcsolatfelvételi űrlap által; 

(b) telefonon; illetve 

(c) e-mailen keresztül a honlapon időről időre közzétett e-mail cím segítségével. 

https://support.google.com/chrome/answer/95647
https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences
https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences
https://www.opera.com/help/tutorials/security/cookies/
https://support.microsoft.com/en-gb/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
https://support.microsoft.com/en-gb/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
https://support.apple.com/kb/PH21411
https://privacy.microsoft.com/en-us/windows-10-microsoft-edge-and-privacy

