
DUNDER.HU Adatvédelem 

2013. 06. 30-ig érvényes 

A www.dunder.hu honlapot üzemeltető DUNDER.HU a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és 

megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát 

garantálja. 

Adatvédelmi és adatkezelési szabályok 

Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, 

így különösen az alábbiakkal: 

 1992. évi LXIII. törvény – a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok 

nyilvánosságáról (a továbbiakban Avtv., adatvédelmi törvény); 

 1992. évi LXVI. törvény – a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról; 

 1995. évi CXIX. törvény – a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és 

lakcímadatok kezeléséről (DM törvény); 

 Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal 

összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény; 

A honlap látogatói, regisztrálói a szolgáltatást önkéntesen használják. Tudomásul veszik, hogy a honlap 

bizonyos szolgáltatása csak regisztráció után vehető igénybe. A regisztráció önkéntes, ezért az adatok 

megadása előtt kérjük, mérlegelje az adatvédelmi irányelveinkben foglaltakat! Létezik olyan része a 

www.dunder.hu-nak, amely személyes adatok megadása nélkül nem vehető igénybe. Ezen esetekben a 

felhasználó önként dönt a szolgáltatás igénybevételével az adatainak szolgáltatásáról is. A 

regisztrációval hozzájárul ahhoz, hogy a kérdőíven megadott adatait piackutatási célból visszavonó 

nyilatkozatáig kezeljük. 

A regisztráció a név, e-mail cím, irányítószám megadásából, és az ezt követő visszaigazolási eljárásból 

áll (double opt-in rendszer), melynek során a DUNDER.HU meggyőződik arról, hogy valóban a 

jogosult jelentkezett a rendszerbe. Az adatszolgáltatás önkéntes, bármikor visszavonható. Ezen 

adatokat a DUNDER.HU nyilvánosságra nem hozza, harmadik személynek át nem adja . A honlap 

látogatása alatt történő adatrögzítés, adatkezelés során a nyilvánosságra hozás tilalma és a harmadik 

fél felé történő adatszolgáltatás tilalma a technikai kiszolgálást végző Microware Hungary Kft.-re 

ugyanúgy vonatkozik. A megrendelések alatt az adatrögzítés, az adatkezelés során a nyilvánosságra 

hozás tilalma és a harmadik fél felé történő adatszolgáltatás tilalma a szolgáltatást végző LIGHT 

MEDIA Bt.-re ugyanúgy vonatkozik. A felhasználók e-mail címük megadásával hozzájárulnak ahhoz, 

hogy a szolgáltató üzenetet küldjön számukra. A megadott e-mail címet és a visszaigazoló e-maillel a 

DUNDER.HU birtokába került nevet, irányítószámot kérelemre törli a rendszerből. A regisztrációból – 

és a tájékoztató elektronikus levélről - a felhasználó bármikor leiratkozhat a honlapon. A leiratkozás 

biztonsági okokból csak akkor lesz érvényes, ha a leiratkozási kérelmet a felhasználó e-mailben 

megerősíti, így elkerülhető, hogy valaki más szándékosan vagy tévedésből mást leírjon a 

regisztrációból. Amennyiben a felhasználó leiratkozik, úgy adatai külön kérés nélkül törlésre kerülnek. 

A sikertelen regisztrálási kérelmek és az azokkal továbbított személyes adatok (e-mail cím, esetleg név, 

irányítószám) a próbálkozástól számított 30. napon törlésre kerülnek. 



A www.dunder.hu bizonyos tartalmai, oldalai regisztráció nélkül is hozzáférhetőek, illetve harmadik 

fél, mint szolgáltató által is lehetséges a belépés. Ilyen például a gravatar.com oldalon keresztül 

regisztrált felhasználók számára biztosított kommentelési lehetőség, melynek adatkezelésére 

vonatkozóan a http://automattic.com/privacy/ cím nyújt felvilágosítást. A gravatar.com-on megadott 

adatokhoz a DUNDER.HU közvetlen hozzáférése nem lehetséges. A www.dunder.hu bizonyos oldalain 

közösségi média aktivitásra nyúlik lehetőség, úgymint lájkolás, megosztás. Ezen esetekben az adott 

közösségi média szolgáltató adatkezelési irányelvei vonatkoznak önre. 

Tájékoztatjuk továbbá, hogy a regisztrálónak bármikor jogában áll személyes adatai kezelését indoklás 

nélkül megtagadni, illetve a regisztráció során tett hozzájáruló nyilatkozatait feltétel nélkül, ingyenesen 

visszavonni. Adatkezelést megszüntető nyilatkozatát a DUNDER.HU 3530 Miskolc, Dankó P. u. 17. 

cím alá vagy a következő e-mail címre juttathatja el: ugyfelszolgalat @ dunder.hu. A szolgáltató az 

egyes felhasználók adatmódosítási, adatkérési, adattörlési, adatkezelési tájékoztatási kérdéseit fogadja, 

és a lehető leghamarabb, de legkésőbb 30 napon belül válaszol. Kérjük, írja meg kérdését! Az 

adatkezelés megszüntetése azt jelenti, hogy a regisztrált személy adatai törlésre kerülnek, és ennek 

megfelelően nem kap további tájékoztatást az oldal fejlesztéséről. 

A rendszerünkben tárolt adatokat bizalmasan, az Ön által megadott keretek között kezeljük és azokat 

az adatkezelési felhatalmazással nem rendelkezők számára, az Ön hozzájárulása nélkül nem adjuk ki. A 

www.dunder.hu weboldal html, php kódja a Microware Hungary Kft. szerverén fut, továbbá az e-

mailes kommunikáció is a Microware Hungary Kft. szolgáltatása segítségével történik. Amennyiben 

törvényi felhatalmazás alapján a tartalomszolgáltató köteles a megkereső hatóság részére személyes 

adatot kiadni, és annak minden feltétele adott, úgy a kérésnek eleget tesz. Ezt a szolgáltatás látogatója 

és igénybevevője (felhasználó) tudomásul veszi, ezzel kapcsolatban kifogást nem fog emelni. 

A www.dunder.hu honlapján különleges adatot (a faji eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez 

tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az 

érdek-képviseleti szervezeti tagságra, az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre, a szexuális életre 

vonatkozó adat, valamint a bűnügyi személyes adat) nem gyűjt felhasználóiról. 

A felhasználók adataiból az általános statisztikai módszerekkel készített kimutatásokat, elemzéseket a 

DUNDER.HU korlátlan ideig megőriz. Ezen adatokból nem lehet az érintettre vonatkozó 

következtetést levonni. 

A honlap látogatása, és regisztráció vagy rendelés során a DUNDER.HU (illetve technikai kiszolgálója) 

rögzíti a felhasználók IP címét, melyből bizonyos esetekben következtetni lehet az érintett személyre, 

ezen felül rögzíti az operációs rendszer, a böngésző típusát és a látogatott oldal címét. Az 

adatmentésnek elsősorban technikai jellegű célja van, a rendszer folyamatos működéséhez 

elengedhetetlen. Az adatrögzítés további célja a felhasználói szokások elemzése, látogatottsági 

statisztikák készítése, mely a még magasabb színvonalú kiszolgáláshoz nyújt segítséget. 

A testre szabott kiszolgálás érdekében a tartalomszolgáltató a felhasználó számítógépén kis 

adatcsomagot, ún. cookie-t helyezhet el. A cookie-t a felhasználó képes törölni saját számítógépéről, 

illetve beállíthatja böngészőjét, hogy a cookie-k alkalmazását tiltsa. 

Külső szolgáltató segíti a honlap látogatottsági és egyéb webanalitikai adatainak független mérését 

(Google Analytics). A mérési adatokról, azok kezeléséről az adatkezelő tud részletes felvilágosítást 

nyújtani. Elérhetősége: http://www.google.com/intl/hu_ALL/privacy.html 



Amennyiben további kérdései vannak a www.dunder.hu-ról vagy a DUNDER.HU-ról, kérjük, lépjen 

kapcsolatb az ugyfelszolgalat @ dunder.hu címen. 

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a következő helyre fordulhat: 

Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c 

Telefon: +36 1 391 1400 

Fax: +36 1 391 14 10 

www: http://www.naih.hu 

e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu 

koordináták: É 47°30'56''; K 18°59'57'' 

 


