Adatvédelem

Cookie Notice

A www.cpachungary.com weboldal (a
továbbiakban:
honlap)
tulajdonosa
a
Jogállam és Igazság Nonprofit Korlátolt
Felelősségű Társaság (székhely: 1012
Budapest, Lovas út 6/a.; cégjegyzékszám:
01-09-174001; a továbbiakban: JIN Kft.). A
JIN Kft. a honlapot megbízottja, az Art
Supreme Korlátolt Felelősségű Társaság
(székhely: 1085 Budapest, Rökk Szilárd utca
11. IV. em. 26.; cégjegyzékszám: 01-09353968; a továbbiakban: Fejlesztő) útján
üzemelteti.

The
website
www.cpachungary.com
(hereinafter: website) is owned by Jogállam
és Igazság Nonprofit Korlátolt Felelősségű
Társaság (registered office: 1012 Budapest,
Lovas út 6/a.; company registration number:
01-09-174001; hereinafter: JIN Kft.) and
operated by Art Supreme Korlátolt
Felelősségű Társaság (registered office: 1085
Budapest, Rökk Szilárd utca 11. IV. em. 26.;
company registration number: 01-09-353968;
hereinafter: Developer) on behalf of JIN Kft.

A honlap a működéséhez elengedhetetlenül
szükséges sütiket használ. Ezek azok a sütik,
amelyek alapvető fontosságúak ahhoz, hogy
tudjon mozogni a honlapon, és tudja
használni annak funkcióit, például a nyelv
kiválasztását. Ezek a szükséges sütik a
honlap látogatója által használt eszköz,
illetve böngésző egyes adatait a látogató
eszközén tárolhatják, és ahhoz a honlap a
későbbiekben hozzáférhet. Azonban sem a
JIN Kft., sem a Fejlesztő nem helyezett el
olyan sütit a honlapon, amely a honlap
látogatójához vagy bármely más személyhez
köthető személyes adatot rögzítene vagy
tárolna.

The website uses strictly necessary cookies
for its operation. These cookies are necessary
for you to navigate on the website and to use
its functions such as selecting the language.
These necessary cookies may store certain
data of the device and/or browser used by the
visitors of the website, allowing the website
to access it later. However, neither JIN Kft,
nor the Developer has installed cookies on
the website that would record or store any
personal data that could be linked to the
visitor of the website or to any other person.

Ugyanakkor a JIN Kft. felhívja a figyelmét,
hogy a honlapon lejátszható, beágyazott
Youtube videó lejátszásakor a Youtube-ot
működtető Google Ireland Limited (a
továbbiakban:
„Google”;
Írországban
bejegyzett
társaság,
amely
Írország
jogszabályai szerint működik; nyilvántartási
szám:
368047/Adószám:
IE6388047V;
székhely: Gordon House, Barrow Street,
Dublin 4, Írország) és partnerei, illetve
hirdetői által alkalmazott sütik települnek a
látogató által használt eszközre, illetve
böngészőbe, melyek személyes adatok
kezelését is végezhetik. Ezek tekintetében
sem a JIN Kft-nek, sem a Fejlesztő nem
minősül adatkezelőnek, nem fér hozzá az
ezek által kezelt adatokhoz. A személyes
adatkezelés ezek esetében a Google

Please note however, that while playing the
Youtube video embedded on the website,
cookies applied by Google Ireland Limited
(hereinafter: „Google”; a company registered
in Ireland and operating under the laws of
Ireland; registry no.: 368047; VAT id.:
IE6388047V; registered office: Gordon
House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland), its
partners and/or advertisers may be installed
on the device and/or browser used by the
visitor of the website, and such cookies may
process personal data. Neither JIN Kft, nor
the Developer qualifies as data controller
with respect to these cookies, neither do they
have access to personal data processed by
these cookies. Personal data with respect to
these cookies are processed according to
privacy policiy of Google, and to the privacy

adatkezelési szabályzata és irányelvei szerint,
valamint a Google partnerei és hirdetői által
alkalmazott szabályzatok és irányelvek
szerint történik. A Google erre vonatkozó
adatvédelmi irányelvei itt találhatóak:
Adatvédelmi irányelvek – Adatvédelmi és
Általános Szerződési Feltételek – Google
Ön a honlap használatával beleegyezik a
Fejlesztő által telepített sütik használatába,
valamint a beágyazott Youtube videó
lejátszásával
beleegyezik
Google
és
partnerei, illetve hirdetői által telepített sütik
használatába, és az azokon keresztül
megvalósuló személyes adatkezelésbe, a
Google, illetve partnerei és hirdetői
adatkezelési szabályzata és irányelvei szerint.

policies of Google’s partners and/or
advertisers. The applicably privacy policy of
Google can be found here: Privacy Policy –
Privacy & Terms – Google

By using this website, you agree to the use of
cookies installed by the Developer. By
playing the embedded Youtube video, you
agree to the use of the cookies installed by
Google, its partners and/or advertisers, as
well as to the control of personal data
realized by them, according to the privacy
policies of Google, its partners and/or
advertisers.

