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1 Az adatkezelési tájékoztató célja 

Jelen dokumentum célja, hogy a Fornax Plusz Nemzetközi Tűz- és Munkavédelmi, Kereskedelmi és 
Szolgáltató Betéti Társaság mint adatkezelő (a továbbiakban egységesen Adatkezelő) leírja az 
Adatkezelő szervezetében alkalmazott és működő, személyes adatnak minősülő adatokra vonatkozó 
adatvédelmi szabályokat, eljárásokat és védelmi intézkedéseket.  
Az Adatkezelő egyúttal e dokumentumban tájékoztatja ügyfeleit, partnereit, illetőleg minden olyan 
természetes- és jogi személyt, akik az Adatkezelővel bármilyen - jogi szempontból értelmezhető - 
kapcsolatban állnak és a személyes kezelése során érintettségük keletkezik, az általa kezelt személyes 
adatok kezelésének szabályairól, az alkalmazott védelmi intézkedésekről eljárásokról és az adatkezelés 
módjáról. 
Az Adatkezelő jelen Adatkezelési tájékoztatóban leírt szabályokat, rendelkezéseket és kötelezettségeket 
saját magára jogilag kötelező érvényűnek tekinti, működése során alkalmazza, valamint kijelenti, hogy 
jelen dokumentumban leírt és alkalmazott adatvédelmi szabályok és eljárások megfelelnek a hatályos 
adatvédelmi nemzeti és Európai Uniós jogszabályoknak. Adatkezelő kijelenti továbbá, hogy fontosnak 
tekinti az információs önrendelkezés jogát, különös tekintettel a személyes adatokra és saját 
hatókörében minden elérhető szervezeti, működési, szabályozási és technológiai intézkedést megtesz e 
jogok betartása és betartatása érdekében. 

Az Adatkezelési tájékoztató mindenkor hatályos verziója a www.fornaxplusz.hu/adatkezeles.html 
hozzáférhetőségeken érhető el. Az Adatkezelési tájékoztatót Adatkezelő bármikor megváltoztathatja, a 
közzététel- és az Érintettek tájékoztatásának kötelezettsége mellett. 
 

2 Az Adatkezelő adatai 

 

2.1 Az Adatkezelő cégadatai 

 
Név: Fornax Plusz Nemzetközi Tűz- és Munkavédelmi, Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság 
(Fornax Plusz Bt.) 
Székhely: 1042 Budapest, Petőfi utca 24. 9/27. 
Cégjegyzékszám: 01-06-795021 
A bejegyző bíróság megnevezése: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága 
Adószám: 27072974-1-41 
Központi telefonszám: 06-70-941-80-56 
Központi e-mail: info@fornaxplusz.hu 
 

2.2 Az Adatkezelő elérhetőségei 

Adatvédelmi kérdésekben Adatkezelő az alábbi elérhetőségeken kereshető meg: 
Telefon: 06-70-941-80-56 

Email: info@fornaxplusz.hu 

Levelezési cím: 1042 Budapest, Petőfi utca 24. 9/27. 
 
Az Adatkezelő a hozzá beérkezett adatvédelmi megkereséseket (e-mail) a 3.3. pontban, az erre az 
adatkezelésre vonatkozó, meghatározott ideig őrzi meg. Ennek leteltével ezek visszavonhatatlan módon 
törlésre kerülnek. 
 
 

http://www.fornaxplusz.hu/adatkezeles.html
mailto:info@fornaxplusz.hu
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3 Adatkezelő Adatkezelései és a kezelt személyes adatok 

3.1 Tűz- és Munkavédelmi szolgáltatásokhoz kapcsolódó adatok 

Tűz- és munkavédelmi szolgáltatáshoz kapcsolódóan Adatkezelő személyes adatokat saját 
hatáskörében nem kezel, azokat nem tárolja.  
 

3.2 Böngésző Süti - Cookie 

3.3.1 A sütik feladata 

A HTTP-süti (süti, cookie) kisméretű adatcsomag, amelyet az internetes böngészés során a látogatott 
weboldalt tartalmazó szerver hozza létre a kliens webböngészője segítségével, az első látogatás 
alkalmával, ha ez a böngészőben engedélyezve van. A sütik a felhasználó számítógépén, előre 
meghatározott, böngésző típusonként eltérő helyen tárolódnak. A további látogatások során a tárolt sütit 
a böngésző visszaküldi a webszervernek, különféle, a kliensről szóló információkkal együtt. A sütik 
segítségével a szervernek lehetősége van az adott felhasználó azonosítására, róla különféle információk 
gyűjtésére és ezekből elemzések készítésére. A sütik főbb funkciói általánosságban: 

 információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről; 

 megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek pl. online 
tranzakciók igénybevételekor, így nem kell újra begépelni őket; 

 megkönnyítik, egyszerűsítik, kényelmesebbé, gördülékenyebbé teszik az adott weboldal 
használatát; 

 szükségtelenné teszik már megadott adatok újramegadását; 

 általában javítanak a felhasználói élményen. 

 
A sütik használatával az Adatkezelő adatkezelést végez, amelynek fő céljai: 

 az egyes munkamenetek azonosítása 

 hozzáférésre használt eszközök azonosítása 

 bizonyos megadott adatok tárolása 

 nyomon követési és helyinformációk tárolása és továbbítása 

 analitikai mérésekhez szükséges adatok tárolása és továbbítása 

3.3.2 Munkamenet sütik - session cookie 

Ezen sütik célja, hogy a látogatók maradéktalanul és zökkenőmentesen böngészhessék az Adatkezelő 
weboldalát, használhassák annak funkcióit, és az ott elérhető szolgáltatásokat. 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. 
Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következménye, hogy a weboldal nem megfelelően 
jelenik meg a felhasználó számára. 

3.3.3 Harmadik fél által elhelyezett analitikai sütik - analitics cookie 

Az Adatkezelő weboldalán alkalmazza a Google Analytics mint harmadik fél sütijeit is. A Google 
Analytics statisztikai célú szolgáltatás használatával az Adatkezelő szervere információkat gyűjt azzal 
kapcsolatban, hogy a látogatók hogyan használják a weboldalt. Az adatot a honlap fejlesztésének és a 
felhasználói élmény javításának céljával használja fel. Ezen sütik szintén lejáratukig a látogató 
számítógépén vagy böngészésre használt más eszközén, annak böngészőjében maradnak, illetve amíg 
a látogató nem törli őket. 

https://hu.wikipedia.org/wiki/HTTP
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3.3.3 Sütik letiltásának-, sütikkel kapcsolatos szabályok beállításának lehetősége 

Az Érintettnek lehetősége van bizonyos típusú sütikre vonatkozó szabályok beállítására, pl. a sütik 
használatának mellőzésére, a sütik letiltására stb., a használt böngésző megfelelő beállításaival. A sütik 
szelektív, vagy általános tiltásának beállítási lehetőségeiről szóló információk az adott böngésző 
„Segítség/Help” menüjében találhatóak meg. Ezek segítségével a sütik: 
A legtöbb böngésző menüsorában található „Segítség” funkció tájékoztatást nyújt arra vonatkozóan, 
hogy a böngészőben hogyan lehet a sütiket: 

 általánosan letiltani; 

 a sütik elfogadásának módját beállítani (automatikus elfogadás, egyenként kérdezzen rá, stb.); 

 egyenként letiltani; 

 egyenként, vagy csoportosan törölni; 

 egyéb sütikkel kapcsolatos műveleteket elvégezni. 
 

3.3 A kezelt adatok felhasználása és megőrzési ideje 

 

Adatkezelés neve Felhasználási hely Jogalap/Jogszabály Megőrzési idő 

Munkamenet sütik www.fornaxplusz.hu 

weboldal 

Szolgáltatás 
biztosítása 

Munkamenet 
befejezése 

Hamardik fél által 
elhelyezett analitikai 
sütik 

www.fornaxplusz.hu 

weboldal, Google 
Analytics 

Statisztikai célú 
adatgyűjtés 

Munkamenet 
befejezése, felhasználó 
beállításai alapján 

Adatvédelmi 
megkeresések 

Emailes, vagy postai úton 
történő megkeresés 

Adatvédelmi 
jogszabályi előírás 
alapján 

3 év 

 
 

4 Az adatkezelés célja, módja és jogalapja 

4.1 Általános adatkezelési irányelvek 

Adatkezelő a 3. pontban felsorolt Adatkezelésekben a személyes adatok kezelését, minden esetben az 
adatkezelésben megadott céllal és az ott megadott jogalap alapján, a 4.2. pontban felsorolt jogszabályok 
szerint végzi.  
A személyes adatok kezelése minden esetben az Érintett önkéntes hozzájárulásával történik, amely 
hozzájárulást az Érintett bármikor jogosult visszavonni. 
Adatkezelő egyes személyes adatokat, jogszabályi kötelezettség folytán, bizonyos esetekben és 
bizonyos rendhagyó feltételek esetén, köteles az Adatkezelésekben leírtaktól eltérő módon kezelni, 
átadni, továbbítani, tárolni. Ilyen esetekben Adatkezelő gondoskodik az Érintettek értesítéséről, 
amennyiben az adott jogszabály előírásai ezt lehetővé teszik, vagy nem tiltják kifejezetten. 

4.2 Az Adatkezelések jogalapját adó jogszabályok 

Adatkezelő a személyes adatok kezelését az alábbi jogszabályok alapján végzi: 

 GDPR Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) 2013. évi 
V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.);  

 2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.);  

 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről 

http://www.fornaxplusz.hu/
http://www.fornaxplusz.hu/
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5 Az adatok tárolása és biztonsága 

5.1 Az adatok fizikai tárolási helyei 

Adatkezelő a személyes adatokat integrált informatikai rendszerén tárolja. A rendszer elemei a 
következő földrajzi, fizikai helyeken vannak elhelyezve: 

Adatkezelő székhelye 1042 Budapest, Petőfi utca 24. 
9/27. 

Adatkezelésre vonatkozó 
megkeresések (postai) tárolása 

Hosting Szolgáltató (forpsi.com) www.forpsi.com Minden más, a weboldalra és 
sütikre vonatkozó adat tárolása 

 

5.2 Az adatok informatikai tárolásának módja és logikai biztonsága 

A személyes adatok kezelése elsődlegesen megfelelően kiépített és védett informatika rendszeren, a 
hosting szolgáltatón keresztül történik, ennek szabályai a szolgáltató weboldalán találhatók: 

www.forpsi.com.   

 

6 Adattovábbítás, adatfeldolgozás, az adatokat megismerők köre 

Az adatokat elsődlegesen az Adatkezelő, illetve belső munkatársai jogosultak megismerni, a 
jogosultsági szabályoknak, a jogosultsági rendszernek és az egyéb belső szabályozásoknak megfelelő 
mértékben. Az Adatkezelő az adatokat nem teszi közzé és egyéb harmadik személyeknek nem adja át. 

  

7 Érintett jogai 

 
Az Érintett az Adatkezelő által kezelt személyes adataival kapcsolatosan a GDPR 15-22 cikkeiben 
meghatározott jogokkal élhet 
Az Érintett jogosult arra, hogy személyes adataira vonatkozó hozzájárulását bármikor visszavonja. 

7.1 Jogorvoslati lehetőségek 

Jogai megsértése esetén az Érintett a 2.2. pontban megadott elérhetőségeken keresztül kérhet 
tájékoztatást, jogorvoslatot, vagy tehet panaszt. A Ezek eredménytelensége esetén Érintett jogosult 
bírósághoz fordulni, illetve megkeresni a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságot. 

7.2 Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) elérhetősége 

Megnevezés: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) 
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.  
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.  
Tel: +36 (1) 391-1400  
Fax: +36 (1) 391-1410  
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu  

Honlap: http://www.naih.hu  

 

http://www.forpsi.com/
http://www.forpsi.com/
http://www.naih.hu/
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8  Egyéb rendelkezések 

Hatósági megkeresés, vagy egyéb jogszabályi kötelezettségen alapuló egyéb szervezet megkeresése 
esetén Adatkezelő adatkiadásra lehet köteles, vagy arra lehet kötelezhető. Ilyen esetekben Adatkezelő 
törekszik csak annyi és olyan jellegű személyes adat kiadására, amely az adatkiadási kötelezettség 
szempontjából feltétlenül szükséges. 
 

 

 

 

 

 


