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Jogi információk
1. Adatkezelési tájékoztató
Az oldalakat az ATASI TEAM Kft. (H-1027 Budapest, Erőd utca 16. (a továbbiakban Szolgáltató) üzemelteti.
Szolgáltató kijelenti, hogy nem érdekelt és nem is szándékozik Személyes adatokat kezelésbe venni. Jelen
internetes oldal tekintetében az elsődleges tevékenység egy szerződés, egy szolgáltatás értékesítése jogi
személyek számára. Arra való tekintettel azonban, hogy a módszertanokat egyéni vállalkozók is igénybe vehetik,
magánszemélyek is megrendelhetik, ezért a rendszerben Személyes adatok megadása is lehetséges.
Éppen ezért Szolgáltató kijelenti, hogy minden jogi és nem jogi személy számára biztosítja a GDPR alapján a
magánszemélyeket megillető jogokat.

A kezelésbe vett adatok tárolási időtartama
•
•
•
•
•

cookiek: a szerverünkön kettő óra, vagy a rendszerből való kilépés (ez utóbbi felhasználói beállítás)
a hírlevelek, tájékoztatók megküldéséhez való hozzájárulásokat visszavonásig, vagy a felhasználói fiók
törléséig kezeljük
a szolgáltatási szerződésekhez kapcsolódó, és a tárhelyünkön tárolt adatokat a szerződés lejártáig, vagy a
felhasználó törlési igényének teljesítéséig, vagy a Hozzájárulásának a visszavonásáig tároljuk
a díjbekérőn és a számlákon tárolt adatokat a jogszabályokban előírt időtartamokig őrizzük meg.
a beérkező leveleket, e-maileket minden esetben üzleti alapú levelezésként kezeljük, azokat az adott
tárgyévet követő naptári év végén töröljük.

A Személyes adatokhoz kapcsolódó jogok, és a jogorvoslat lehetősége
•
•

Tájékozódási jog
Tiltakozási jog

•
•
•
•
•
•

Helyesbítési jog
Korlátozási jog
Törlési jog
Hozzáférési jog
Adathordozhatóság
Panasztételi jog

: nem kezelünk és nem tárolunk olyan adatot, amiről nem tudnak
: kizárólag az érintett kérésére és a jogszabályi kötelezettségek miatt kezelünk
Személyes adatokat
: bármikor kérhetik az adataik helyesbítését
: a Profil oldalon bármikor korlátozhatják a hírlevelek, tájékoztatók küldését
: a jogszabályban előírt Adatkezelések kivételével kérhetik az adataik törlését
: valamennyi kezelt adatukhoz hozzáférnek az online rendszerünkben
: az Online audit eredményeit .pdf formátumban a rendelkezésükre bocsátjuk
: bármely elérhetőségünkön keresztül panaszt tehetnek

Hatósághoz fordulás joga : Ha a Személyes adataihoz kapcsolódó jogaikkal nem, vagy nem megfelelően
tudnak élni, vagy kéréseikre, panaszaikra egy hónapon belül nem, vagy nem
kielégítő választ kapnak, akkor jogukban áll a bírósághoz, vagy természetes
személyként a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz
(1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11, postacím: 1363 Budapest, Pf.: 9.) fordulni.
A Szolgáltatón kívül a jogszabályoknak való megfelelés, valamint az ügyfélkapcsolati munka színvonalának a
biztosítása érdekében a kezelésbe vett adatokat az alábbi vállalkozások ismerhetik meg az alábbiakban felsorolt
Célok érdekében:

•
•
•
•
•
•

Augmented Standard Institute Alapítvány (1027 Budapest, Erőd utca 16.): A kérdések, válaszok
megválaszolásában nyújt segítséget
ATASI Kft. (1027 Budapest, Erőd utca 16.): A kérdések, válaszok megválaszolásában nyújt segítséget
Revext Bt (1131 Budapest, Fivér utca 4/a.): Az online rendszer üzemeltetője, az Adatbázisban végzett
egyedi beállítások, javítások, műszaki segítségnyújtásk ellátása során nyújthat segítséget
Quattro Benevento Bt. (1027 Budapest, Erőd utca 16.): Ügyfélszolgálati munka segítése, adminisztráció
Vitalco Kft (1087 Budapest, Kerepesi út 5.): Könyvelés
KBoss.hu Kft. (1031 Budapest, Záhony utca 7): A Szamlazz.hu® rendszer üzemeltetője, mint a számlák
kibocsátója.

2. A védjegyek és szerzői jogok használata
A kutatások és fejlesztések, valamint a termékek és szolgáltatások Szellemi tulajdont képeznek, a védjegyek,
szerzői jogok értéknek számítanak. Kérjük, hogy tartsák be az általában is logikus szabályokat, mint például azt,
hogy amit nem Önök alkottak, arra ne hivatkozzanak sajátként, ne idézzék forrás megjelölés nélkül, mivel a
tisztességes felhasználás mindenkinek a közös érdeke. A védjegyek és a szellemi tulajdonunk felhasználása
előzetes írásbeli engedélyhez kötött, annak hiányában a felhasználás jogi következményekkel járhat.
Kérjük, hogy ennek figyelembevételével olvassák el az alábbiakat
- a védjegyeket és a szellemi tulajdont kizárólag a jogtulajdonos ATASI Kft. előzetes tájékoztatásával és írásbeli
engedélyével lehet felhasználni. Kifejezett előzetes írásbeli engedély nélkül tilos a logókat és
szóvédjegyekeinket bármely formában felhasználni, bemutatni, közzétenni, vagy azokra hivatkozni
- az előzetes engedélyünk nélkül a közzétett tartalmakat tilos saját célokra felhasználni, ebből a szempontból az
üzleti, vagy magánjelleg nem kerül megkülönböztetésre
- tilos a valóságnak nem megfelelő hivatkozás, amely a szellemi tulajdonra károsan, negatívan hathat, az érték
sérülésére irányuló szándék jogi eljárást vonhat maga után. Különösen tiltott tevékenységnek minősül a
szexuális, faji, vallási, származási, politikai alapú vagy tartalmú szövegkörnyezetben való megjelenítés
- kérjük, hogy tartsák tiszteletben a védjegyekre vonatkozó jogi szabályozást, és ne próbálják meg azokat sem
részben, sem egészében beilleszteni egy olyan szöveg vagy képi környezetbe, amely hasonlít, vagy
összetéveszthető a védjegyeinkkel.
Az oldalainkon esetlegesen hivatkozott védjegyek és bejegyzett védjegyek jogosultjai
•
•
•
•
•
•

Adobe, Acrobat, Distiller, PostScript az Adobe Systems Incorporated védjegyei és bejegyzett védjegyei
Apple: Az Apple INC bejegyzett védjegye
ATASI Kft.: ATASI® bejegyzett védjegy, ezGDPR™, ezCAM™ ezONLINE™ védjegyek
Diadema betűtípus: A chrisworks tulajdona, engedéllyel felhasználva
Microsoft Office®, Windows® a Microsoft INC bejegyzett védjegyei
YouTube: szöveg és logó a Google incorporated bejegyzett védjegye

Kéretlen ötletek, anyagok, zaklatások kezelése
Szolgáltató előzetes szerződéskötés nélkül nem kér, nem vár és nem is fogad be anyagokat annak elkerülése
érdekében, hogy az később hivatkozási alapként szolgálhasson. Az ennek meg nem megfelelően beérkező
anyagokat Szolgáltató úgynevezett GNU, azaz “public domain”-ként értelmezi, amelynek nincsenek szerzői
jogosultságai, vagy ha vannak, akkor ezt a típusú beküldési módot az arról való önkéntes lemondásként
értelmezi. Ennek megfelelően az ezekben az anyagokban szereplő ötleteket Szolgáltató korlátozás nélkül
részben, vagy egészében sajátjaként is felhasználhatja. Ebből következően az ilyen módon tudomásunkra
juttatott ötletek felhasználása nem képezheti semmiféle jogorvoslat alapját, mivel a Szolgáltató fejlesztései,
valamint szerteágazó működése miatt senki sem lehetne képes annak a bizonyítására, hogy az adott ötletet
beküldő valóban elsőként jutott az adott következtetésre, vagy éppen csak értesült valahonnan Szolgáltató, vagy
az üzleti partnerei folyamatban lévő fejlesztéseiről, kutatási eredményeiről, elképzeléseiről.

3. Cookie/süti tájékoztató
A cookiek/sütik (a továbbiakban cookie-k) használatának a Célja A böngésző és a szerver közötti kapcsolat
biztosítása, valamint az illegális hozzáférések kizárása. Amennyiben ezek használatához nem járul hozzá, úgy
nem lesz képes regisztrálni, illetve nem tud az online rendszerbe sem bejelentkezni. A publikus oldalaink többi
része ettől függetlenül szabadon lesz használható. Oldalainkon kizárólag „session cookie”-kat alkalmazunk.

A session cookiek leírása
Ezek az Önök eszközén tárolt pici adatállományok, amik csak a számunkra értelmezhetők és azok kizárólag azt
az azonosítót tartalmazzák, amivel a szerverünket és a böngészőjüket tudjuk párosítani. Ezek a cookiek nem
tartalmaznak analitikát, még a népszerű, szokásos analitikákat sem. Ennek megfelelően azokat nem használjuk
fel más célokra, azokat senkivel sem osztjuk meg, azokhoz senkinek sem biztosítunk hozzáférést.
A cookie-k élettartama kettő óra azok elhelyezésétől számítva.
A cookie-kat a szerverünk és a böngészőjük is mindenképpen törli két óra elteltével, de a rendszerünkből való
kilépés esetén a szerver oldali azonosítójuk azonnal törlésre kerül.

A cookiek által kezelt adatok és az azokhoz való hozzáférés
XSRF-TOKEN
Biztonsági cookie. Célja, hogy megakadályozza a "cross-site request forgery", azaz magyarosan az "idegen
oldalonról induló kéréshamisítás" nevű támadásokat. Ez a cookie azt a támadást védi ki, hogy egy idegen oldalról,
vagy szoftverből lehessen kérést intézni a rendszerünkhöz az azonosító hiányában is. Ha nem engedélyezi ezt a
cookie-, akkor a rendszerünk nem fogja felismerni, mivel a cookie-kon kívül más adatokat nem kezelünk az
eszközével és a böngészőjével kapcsolatban. Ez a cookie egy egyedileg hashelt azonosító, amit minden oldalunk
lekérése előtt a rendszerünk generál, és helyez el az oldalon, amiket a rendszerünk viszont csak akkor olvas be
és ellenőriz, amikor a cookie-k kezeléséhez már hozzájárult.
Apiato
Leírás:
Ez a cookie azt kezeli, hogy éppen melyik Online auditot töltik ki az oldalainkon, és azt, hogy milyen adatokhoz
jogosultak hozzáférni. Ez a Cookie az alábbi információkat szolgáltathatja a rendszerünk számára:
-

munkamenet előzmény, a "vissza az előző oldalra" funkció lehetővé tétele
regisztráció esetén a regisztrációs adatokat kezeli, majd a regisztráció után törlődik
belépés után a felhasználó azonosítását teszi lehetővé egy hashelt azonosító segítségével

4. Közösségi média gombok
Oldalaink néhány esetekben közösségi média gombokat is alkalmaznak annak érdekében, hogy azoknak a
megnyomásával átirányíthassák Önöket az adott oldalon nevesített oldalakra. Az átirányítás után megjelenő
odalak Adatkezelésérére, szabályzataira nincs ráhatásunk, mi az átirányítás előtt nem gyűjtünk, és nem is
küldünk tovább adatokat, nem követjük az átirányításokat.
Az átirányítások eredményéről nem gyűjtünk és nem is kapunk információkat ezektől az oldalaktól.

