DD Wedding Event Design Adatkezelési Tájékoztatója
Jelen Adatkezelési Tájékoztató (továbbiakban: Tájékoztató) ismerteti a www.ddwedding.hu honlap üzemeltetése és használata során
alkalmazott adatkezelési gyakorlatot. A Tájékoztató összeállításakor a DD Wedding Esküvőszervezés különös tekintettel vette
figyelembe az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokat: az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendeletét
(„Általános Adatvédelmi Rendelet” vagy „GDPR”) és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011.
évi CXII. törvény („Infotv.”) rendelkezéseit.
I. Személyes adatok kezelése
A www.ddwedding.hu honlapon nem kérjük a Felhasználók személyes adatainak megadását, ezért oldalunk személyes adatokat nem
kezel. A Tájékoztató hatálya nem terjed ki olyan weboldalak, szolgáltatók szolgáltatásaira és adatkezeléseire, melyekre a
www.ddwedding.hu oldalon található hivatkozás (link) vezet. Az ilyen szolgáltatásokra a szolgáltatást üzemeltető harmadik fél
adatkezelési tájékoztatójában foglalt rendelkezések irányadók, és ezekért az adatkezelésekért a DD wedding Event Design semmilyen
felelősséget nem vállal.
II. Egyéb adatok kezelése - “Cookie”-k kezelése
Weboldalunk a hatékonyabb működés érdekében “cookie”-kat/sütiket (kisméretű adatfájlok, adatcsomagok) használ, amelyeket a
böngésző program a Felhasználó számítógépén, illetve mobileszközén tárol. A honlap bizonyos részeinek kezeléséhez, a felhasználói
munkafolyamatokhoz, a testreszabott kiszolgáláshoz, a kényelmi funkciók és a megfelelő felhasználói élmény biztosításához
szükséges adatokat a böngésző program “cookie”-k használatával gyűjti és tárolja. A “cookie”-k alapvetően nem tartalmaznak
személyes információkat, és önmagukban nem képesek a felhasználó azonosítására. Az adatkezelésnek elsősorban technikai jellegű
célja van: bizonyos “cookie”-k feltétlenül szükségesek a rendszer folyamatos működéséhez, a honlap böngészéshez és használatához,
míg más tartalmú “cookie”-k a felhasználói élmény javítását szolgálják. A rendszer által technikailag kezelt adatok: a Felhasználó
számítógépének azon adatai, melyek a honlap igénybevételekor generálódnak, és amelyeket az Adatkezelő rendszere a technikai
folyamatok automatikus eredményeként kezel. A “cookie”-k segítségével a honlap bizonyos ideig megjegyzi a felhasználó egyes
műveleteit és beállításait, ezzel megkönnyíti a honlap használatát, és megfelelő felhasználói élményt biztosít (ideiglenes “cookie”-k).
A honlapra történő belépéskor az üzemeltető jogos érdekére tekintettel és a szolgáltatás jogszerű biztosítása okán (pl. jogellenes
felhasználás kiszűrése, a Felhasználók védelme) a Felhasználó IP címe külön hozzájárulás nélkül is rögzítésre kerülhet.
Az adatkezelés további célja a felhasználói szokások elemzése, látogatottsági statisztikák készítése, mely a még magasabb színvonalú
kiszolgáláshoz nyújt segítséget. A www.ddwedding.hu weboldal a látogatói forgalom méréséhez külső webanalitikai kiszolgáló (Google
Analytics) “cookie”-jait használja, melyek lehetővé teszik, hogy személyes beazonosítás nélkül összesített, statisztikai jellegű
adatokat gyűjtsön azzal kapcsolatban, hogyan használják a látogatók a weboldalt (pl. látogatók száma, felkeresett oldalak,
megtekintési idő), mindezt a honlap fejlesztésének, valamint a felhasználói élmények javításának céljával. A honlap által használt
ideiglenes “cookie”-k a munkafolyamat befejezésével, illetve a honlap bezárásával törlésre kerülnek. A legtöbb “cookie”-t a
Felhasználó törölheti saját számítógépéről, illetve beállíthatja böngészőjét, hogy a “cookie”-k alkalmazását tiltsa. A Felhasználó
tudomásul veszi, hogy a “cookie”-k letiltása megakadályozhatja a honlap bizonyos részeinek, illetve funkcióinak használatát, az oldal
működése nem lesz teljes értékű. A külső szolgáltatók által kezelt “cookie”-kra a külső szolgáltatók “cookie” kezelési gyakorlata
vonatkozik.
III. Társaságunk tárhely szolgáltatójának neve, címe és elérhetősége:
UNAS Online Kft., 9400 Sopron, Kőszegi út 14. Adószám: 14114113-2-08
Dátum: 2019.06. 26.

