
Adatkezelési tájékoztató 
Adatkezelő: Inter-Mikrum Informatikai Szolgáltató Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság (rövid név: Inter-Mikrum Zrt., székhely: 1138 Budapest, Madarász 
Viktor utca 47-49., cégjegyzékszám: Cg.01-10-049639). 

Elkötelezettek vagyunk a személyes adatai védelme iránt. Nem gyűjtünk személyes 
információkat a jelen adatkezelési tájékoztatóban említett eseteken kívül. Ha úgy 
dönt, hogy felveszi velünk a kapcsolatot és megadja nevét és e-mail címét, ezeket az 
információkat kizárólag arra használjuk, hogy válaszoljunk az üzenetére és 
megadjuk az Ön által kért információkat. E-mail címét nem adjuk hozzá levelezési 
listához és harmadik fél számára kizárólag az Ön kifejezett engedélyével fedjük fel. 

Weboldalunk soha nem gyűjt információkat kereskedelmi, marketing vagy 
profilkészítési célból. Mindazonáltal javasoljuk, hogy csak a kérdésével vagy 
véleményével kapcsolatos minimális személyes adatot adjon meg. 

Bármikor joga van tájékozódni arról, hogy az Inter-Mikrum Zrt. milyen személyes 
adatokat tárol Önről – ehhez személyazonosságát megfelelően igazolnia kell. Az EU 
Általános Adatvédelmi Szabályzatának (GDPR) megfelelően, az ilyen igényeket az 
írásos kérés fogadásától számított 40 napon belül rendelkezésére kell bocsátani. Ha 
úgy érzi, hogy az Inter-Mikrum Zrt. személyes adatait nem a személyes jogai 
tiszteletben tartásával vagy a törvénynek megfelelően kezeli, akkor 

 kérhet magyarázatot az Adatkezelőtől 

 követelheti, hogy az Adatkezelő orvosolja a felmerült problémát. 

 Ez magában foglalhatja a személyes adatok javítását, kiegészítését vagy törlését. 

Kérjük, hogy az Adatkezelőhöz intézett kérdéseket, észrevételeket 
a info@mikrum.hu e-mail címre küldje. 

Ha úgy gondolja, hogy személyes adatait nem a törvénynek megfelelően kezeljük, 
joga van a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság hatósághoz fordulni. 



Honlaplátogatási adatok 

Ez a weboldal rögzíti a látogatásait és a következő információkat naplózza 
statisztikai, biztonsági és hibalehárítási célokból: 

 az IP cím, ahonnan az oldalt eléri 

 a felső szintű tartomány, ahonnan az Internetet eléri 
(például .gov, .com, .org, .hu, stb) 

 a használt böngésző típusa 

 a weboldal elérésének dátuma és időpontja 

 az elért oldalak és a letöltött dokumentumok 

 az Internet-cím, ahonnan a weboldalra érkezett. 

 Nem azonosítjuk a felhaszánlókat és a böngésző tevékenységüket, és a rögzített 
információkat harmadik fél számára nem adjuk át, kivéve, amikor rendvédelmi 
hatóságok felszólítanak a szolgáltatói naplók kiadására vizsgálat céljából. 

A weboldalon használjuk közösségi hálózatok (Facebook, YouTube) gombjait, 
beágyazott tartalmakat. Ezeknek a programkódja lehetővé teszi a tulajdonos 
vállalatok számára személyes információk gyűjtését honlapunk látogatóiról akkor is, 
ha nincsenek bejelentkezve ezekbe a szolgáltatásokba. További információkért 
kérjük olvassa el e közösségi media szolgáltatók adatkezelési nyilatkozatait. 

  



Cookie-k 

A cookie egy apró szoftverkód (szöveg), amelyet egy Interneten elérhető weboldal 
küld a böngészőjének, amikor hozzáfér az adott weboldalon lévő információkhoz. A 
cookie fájl a helyi merevlemezén kerül mentésre, és nem virus vagy kémprogram. 
Segítséget nyújt ahhoz, hogy a weboldal emlékezzen a látogatása információira, 
például a preferált nyelv és más beállítások. Ez megkönnyíti a következő látogatását 
és segít abban, hogy a weboldal még hasznosabb legyen Önnek. Cookie-k nélkül a 
web használata sokkal komplikáltabb lenne. 

Ez a weboldal alkalmaz cookie-kat a weboldal használatának megkönnyítése 
érdekében, ezeket a böngésző képességeitől függően letilthatja, de ez hatással lehet 
a weboldal funkcionalitására (és más weboldalakon tett látogatásaira is). A 
közösségi oldalakon regisztrált látogatók tevékenységét weboldalunkon az adott 
szolgáltató követheti, erre az esetre azonban a közösségi hálózat adatkezelési 
szabályzata vonatkozik. 

Google Analytics 

Weboldalunkon használjuk a Google Analytics szolgáltatást, amely az egyik 
legelterjedtebb és legmegbízhatóbb elemzési szolgáltatás a weben, amely segít 
nekünk megérteni, hogy hogyan használja weboldalunkat és ennek alapján 
mindent megteszünk a felhasználói élmény javítása, az információk könnyebb 
felfedezése érdekében. A Google Analytics cookie-kkal kapcsolatos további 
információkért kérjük tekintse meg a Google Analytics adatvédelmi irányelveit. 

A harmadik féltől származó cookie-k a weboldal használatát figyelik és mérik, 
például mennyi időt tölt a weboldalon, milyen oldalakat látogat – ez segít nekünk 
abban, hogy az oldalt még hasznosabbá tegyük. 

  



Hiperhivatkozások 

Ez a weboldal tartalmazhat hivatkozásokat az Interneten található más 
weboldalakra. Ezeket a hivatkozásokat kényelmi célból biztosítjuk, és a 
weboldalunkról elért hivatkozások tartalmáért nem vagyunk felelősek. 

Amikor egy külső weboldalra mutató hivatkozásra kattint, elhagyja a weboldalunkat 
és a külső weboldal adatkezelési dokumentuma lesz irányadó. Nem tudjuk 
garantálni, hogy ezek a hivatkozások mindig működnek, és nincs ráhatásunk a 
hivatkozott weboldalak elérhetőségére sem. 

Biztonság 

Az adatok kezelését és feldolgozását belső irányelvek határozzák meg, és alapos 
intézkedéseket tettünk annak érdekében, hogy személyes adatai ne kerüljenek 
illetéktelen kezekbe. Gondoskodunk a rendszeres szoftverfrissítésekről, a tárhelyet 
és a weboldalt tűzfal védi a rosszindulatú kód telepítésétől, rendszeresen készítünk 
biztonsági mentéseket és az oldalt ugyancsak rendszereresen biztonsági auditnak 
vetjük alá. 

Részvétel eseményeken 

Amikor regisztrál egy általunk szervezett eseményre, a jelentkezési lap aláírásával 
kifejezetten hozzjárul személyes adatai feldolgozásához. Megérti, hogy ezek 
feldolgozása az EU GDPR szabályozás szellemében történik. Elolvassa és megérti, 
hogy az adatvédelmi irányelv foglalt további információkat és tudja, hogy joga van 
tájékozódni. 



Ezeket a személyes adatokat kizárólag az esemény szervezéséhez gyűjtjük. A 
személyes adatok soha nem kerülnek felhasználásra reklám célokból és nem adjuk 
át azokat olyan szervezeteknek, amelyek az adatok megismerésére nem jogosultak. 

A jelentkezőket a konkrét esemény kapcsán a jelentkezéssel egyidejűleg 
tájékoztatjuk az egyedi adatigénylésekről. 

Hírlevél 

A weboldalunkon neve és e-mail címe megadásával feliratkozhat hírlevelünkre. A 
feliratkozás során megadott személyes adatain (név, e-mail cím) kívül a rendszer 
rögzíti IP címét is a spam regisztrációk elkerülése érdekében (az azonos IP címről 
való feliratkozás tiltott). Ezeket az adatokat kizárólag hírlevél küldéséhez használjuk, 
és hírlevelünkről bármikor leiratkozhat a hírlevélben található hivatkozásra 
kattintva, illetve kezelheti feliratkozásait. Lehetősége van arra is, hogy törölje magát 
rendszerünkből. Személyes adatait harmadik félnek az Ön kifejezett beleegyezése 
nélkül nem adjuk át. 

Az Adatkezelési tájékoztató státusza 

Fenntartjuk a jogot, hogy a jelen tájékoztatót bármikor módosíthatjuk az 
alkalmazandó törvénynek megfelelően. 

2022. december 8. 


