
Adatvédelem: 
 
Honlapunkon az adatok megadása önkéntes módon történik. 
 
Milyen adatokat tárolunk? 
Név/Cégnév, e-mail cím, számlázási és szállítási cím, telefonszám. 
 
A megadott adatok tárolásának helye és feldolgozóik: 
A felhasználók által online megadott adatokat weboldalunk üzemeltetője az Inweb 
Solutions Kft. (8200 Veszprém Almádi u. 3. fsz 3) tárolja. Ezekhez az adatokhoz így 
az Inweb Solutions Kft. és a Net 21 Kft. fér csak hozzá ill. kezeli azokat. 
 
Milyen célból használjuk az adatokat? 
Az adatokat az alábbi célra használjuk fel: célzott ajánlatkészítésre illetve 
megrendelés esetén számlázás céljából. 
A tárolt adatokat se a weboldal üzemeltetője és a Net 21 Kft. harmadik fél részére 
semmilyen körülmények között nem adja ki. 
 
Adatok lekérése 
A felhasználók kérésére megküldjük regisztrált e-mail címükre a tárolt adatokat és 
kérhetik törlésüket (ez alól kivételt képeznek a felhasználók nevére kiállított számlák 
által tartalmazott adatok). 
 
Hogyan védjük a személyes adatokat 
Megfelelő szintű műszaki és szervezeti védelemmel rendelkezünk a személyes 
adatok véletlenszerű, törvénytelen, vagy jogosulatlan megsemmisítése, elvesztése, 
módosítása, elérése, kiadása vagy használata ellen. 
 
Az adatkezelő adatai, elérhetősége 
Net 21 Kft., 2146, Mogyoród, Szentjakab park 233. 
Elérhetőségek: 06-30-655-8100, e-mail: fedelin.janos@szeknet.hu  



 

 
 
Tájékoztató a Net 21 Kft. által üzemeltetett 
szeknet.hu/szeknet.shp.hu/szinhaznet.hu (továbbiakban honlap) használt 
sütikről 
 
Sütik (cookie) kezelése 
A Net 21 Kft. hasonlóan sok másik weboldalhoz hasonlóan a felhasználóélmény 
fokozása érdekében sütiket használ. 
 

Mi is az a süti? 
A süti (cookie) egy fájl, amely akkor kerül a számítógépére, amikor Ön egy webhelyet 
látogat meg. A sütik számtalan funkcióval rendelkeznek. 
Többek között információt gyűjtenek, megjegyzik a látogató egyéni beállításait, és 
általánosságban megkönnyítik a weboldal használatát a felhasználók számára. 
 
A honlap milyen célból használ sütiket? 
- weboldalunk fejlesztése céljából – felmérjük, hogyan használja a weboldalunkat, 
mely részein időzik többet 
- látogatóink hozzánk érkeznek 
- az Ön navigációjának megkönnyítése weboldalunkon és annak funkcióinak 
használata során, így biztosítva a zökkenőmentes felhasználói élményt 
 
A honlap teljesítményt biztosító sütiket használ 
A Google Analytics sütiket arra használjuk, hogy információt gyűjtsünk azzal 
kapcsolatban, hogyan használják látogatóink weboldalunkat. Ezek a sütik nem 
tudják Önt személy szerint beazonosítani (az éppen használt IP címet is csak 
részben rögzítik), olyan információkat gyűjtenek, mint pl. hogy melyik oldalt nézett 
meg a látogatónk, a felhasználó a weboldal mely részére kattintott, hány oldalt 
keresett fel, milyen hosszú volt az egyes munkamenetek megtekintési ideje, 
melyek voltak az esetleges hibaüzenetek - mindezt weboldalunk fejlesztésének, 

valamint a felhasználók számára biztosított élmények javításának céljával. 

 
Hogyan ellenőrizheti és hogyan tudja kikapcsolni a sütiket? 
Minden modern böngésző engedélyezi a sütik beállításának változtatását. 
Segítség a beállításhoz: 
Google Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=hu , vagy 
chrome://settings/content/cookies 
 
Microsoft Edge: https://privacy.microsoft.com/hu-HU/windows-10-microsoft-edge-
and-privacy 
 
Microsoft IE11: https://support.microsoft.com/hu-hu/help/17442/windows-internet-
explorer-delete-manage-cookies#ie=ie-11 
 
Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/hu/kb/sutik-engedelyezese-es-tiltasa-amit-
weboldak-haszn 
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Adatvédelmi tájékoztatás 
A honlapon használt sütikkel kapcsolatos adatvédelmi információkat az alábbi 
táblázat foglalja össze 
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A honlapon használt sütik leírásáról az alábbi címen tájékozódhat: 
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-

usage 


