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Az Autósiskola a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan 
biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja. 
Az Autósiskola adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel 

kapcsolatos hatályos jogszabályokkal. 

A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő 
védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet 

hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) AZ EURÓPAI 
PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) szerint 
az alábbi tájékoztatást adjuk. 

 
Jelen Jogi Nyilatkozat (adatvédelmi szabályzat) kiterjed  https://www.ko-
péautosiskola.hu/ domain név összes aloldalára és összes aldomain nevére, 

valamint az aldomainek aloldalaira, és az említett oldalakon elérhető vagy onnan 
letölthető anyagokra, információkra. 
A Jogi Nyilatkozat (adatvédelmi szabályzat) érvényes 2021.április 12.-től 

visszavonásig. 
 

Az adatkezelés alapjául szolgáló jogszabályok: 

2013. évi V. törvény - a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.); 

13/1992. (VI. 26.) NM rendelet - a közúti járművezetők egészségi alkalmasságának 

megállapításáról (NM rendelet) 

az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (Art.) 



Az Európai Parlamet és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a 

természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő 
védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, vala 

2011. évi CXII. törvény - az információs önrendelkezési jogról és az 

információszabadságról (Infotv.); 

A közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és 

vizsgáztatásának részletes szabályairól szóló 24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet.  

  

Az Autósiskola honlapján megadott adatok automatikusan a szolgáltató ügyféladat-

kezelő adatbázisába kerülnek. Az Autósiskola a honlapon megadott adatokon kívül az 
adatkezelés céljának megfelelően további adatokat is kérhet, azonban a kezelt adatok 
köre ebben az esetben sem terjeszkedhet túl az Autósiskola által nyújtott 

szolgáltatások teljesítéséhez szükséges mértéken. 

 

Bevezetés 

Nagyon fontos számunkra a weboldalunk látogatói személyes adatainak védelme, és 
elkötelezettek vagyunk ennek megfelelő biztosítása mellett. Ez az adatvédelmi 

nyilatkozat tájékoztatást nyújt arról, hogyan kezeljük az Ön személyes adatait.  
 
Ha hozzájárul a sütik használatához a jelen adatvédelmi szabályzat feltételeinek 

megfelelően, amikor először látogatja meg weboldalunkat, azzal engedélyezi 
számunkra a sütik használatát minden egyes alkalommal, amikor Ön meglátogatja 
weboldalunkat. 

Adatvédelmi szabályzat: A személyes adatok gyűjtése 

A következő típusú személyes adatokat gyűjthetjük, tárolhatjuk és felhasználhatjuk:  

1. a weboldalunkon a kapcsolati űrlap kitöltésekor megadott információkat, 
például a nevét, az e-mail-címét; 

2. az e-mailben vagy a weboldalunkon keresztül az Ön által elküldött 

információkat, beleértve azok tartalmát és metaadatait; 
3. minden egyéb személyes információt, amelyet elküldött számunkra.  

Mielőtt valamely másik személy személyes adatait feltárná előttünk, Önnek kötelező 

az adott személy hozzájárulásával rendelkeznie a személyes adatok megosztását, 
valamint a személyes adatoknak a jelen adatvédelmi nyilatkozat előírásaival 
összhangban történő feldolgozását illetően. 
 

 

 

 

  



A kezelt személyes adatok, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama 

 

1.      A kezelt adatok köre és az adatkezelés célja 

Személyes adat: 

név 

születési név, 

anyja neve 

születési hely és idő 

állampolgárság 

lakcím 

értesítési cím 

telefonszám 

e-mail cím 

személyazonosító okmány adatai 

járművezetői igazolvány adatai 

vezetői engedély adatai 

nyilatkozat alapfokú iskolai végzettségről 

felmentést igazoló okmány adatai 

egészségügyi alkalmasságának adatai 

járművezetéstől eltiltásának adatai 

okmányai visszavonásának adatai 

után képzési kötelezettségére vonatkozó adatai 

vezetési jártasság igazolására vonatkozó adatai 

tanfolyammentes vizsgára kötelezésének adatai 

kényszergyógyítás vagy kényszergyógykezelés ténye 

soron kívüli egészségi alkalmassági igazolás adatai 

rendkívüli pályaalkalmassági vizsgálatának adatai 

Adatkezelés célja: a szerződés teljesítése érdekében a közúti járművezetői 
vizsgához a vizsgázó személy 24/2005. (IV.21.) GKM rendelet szerint előírt 

adatainak vizsgáztató közlekedési hatóság általi regisztrálása.  

Személyes adat: 

gondviselő neve 



gondviselő telefonszáma 

gondviselő email címe 

Adatkezelés célja: 16. életévét be nem töltött gyermek feletti szülői felügyeletet 
gyakorló személy azonosítása. 

 

2.      Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez 
szükséges, amelyben Ön az egyik fél, illetve az a szerződés megkötését 

megelőzően az Ön kérésére történő lépések megtételéhez szükséges. Az 
Adatkezelő tájékoztatja Önt arról, hogy a személyes adat szolgáltatása 
szerződéses kötelezettségen alapul és a szerződés kötésének előfeltétele. 

Amennyiben Ön személyes adatainak kezeléséhez nem járul hozzá, illetve nem 
teljesíti az adatszolgáltatást, úgy a szerződés nem jön létre.  

  

3.      Az adatkezelés időtartama: Az Adatkezelő a személyes adatait a szerződésből 

fakadó követelések érvényesíthetőségének elévüléséig, valamint a kapcsolódó 
jogszabályok által előírt időtartamig, de legalább a számvitelről szóló 2000. évi C. 
törvény számviteli bizonylatok megőrzési kötelezettségére vonatkozó 

rendelkezések szerinti időtartamig, azaz 8 évig kezeli. 

 

Az adatkezelés biztonsága 

Az Autósiskola számítástechnikai rendszerei és más adatmegőrzési helyei a 

székhelyén, illetve az adatfeldolgozóinál találhatók meg.  

Az adatkezelő a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során 
alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt 
adat: 

az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);  

hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);  

változatlansága igazolható (adatintegritás); 

a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.  

Az adatok megfelelő intézkedésekkel védettek különösen a jogosulatlan hozzáférés, 

megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, 
valamint a véletlen megsemmisülés, sérülés, továbbá az alkalmazott technika 
megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen. Az Autósiskola informatikai 

rendszere védett a számítógéppel támogatott csalás, kémkedés, szabotázs, 
vandalizmus, tűz és árvíz, továbbá a számítógépvírusok, a számítógépes betörések 
ellen. 

 

 

 



Lényeges fogalmak, értelmező rendelkezések 

 a GDPR (General Data Protection Regulation) az Európai Unió új Adatvédelmi 

Rendelete, mely a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében 

történő védelmére és a személyes adatok szabad áramlására vonatkozó szabályokat 

állapítja meg. 

 személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozó 

bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy 

közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó 

adat, online azonosító, vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, 

gazdasági kulturális, vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező 

alapján azonosítható. 

 adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem 

automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, 

rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, 

betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő 

hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, 

illetve megsemmisítés; 

 az adatkezelés korlátozása: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük 

korlátozása céljából; 

 profilalkotás: személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, 

amelynek során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő 

bizonyos személyes jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, 

gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, 

megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó 

jellemzők elemzésére vagy 

előrejelzésére használják; 

 álnevesítés: a személyes adatok olyan módon történő kezelése, amelynek 

következtében további információk felhasználása nélkül többé már nem állapítható 

meg, hogy a személyes adat mely konkrét természetes személyre vonatkozik, feltéve 

hogy az ilyen további információt külön tárolják, és technikai és szervezési intézkedések 

megtételével biztosított, hogy azonosított vagy azonosítható természetes személyekhez 

ezt a személyes adatot nem 

lehet kapcsolni; 

 nyilvántartási rendszer: a személyes adatok bármely módon – centralizált, 

decentralizált, vagy funkcionális vagy földrajzi szempontok szerint – tagolt állománya, 

amely meghatározott ismérvek alapján hozzáférhető; 

 adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy 

bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit 

önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az 

uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére 

vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;  

 adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy 

bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében és megbízásából személyes adatokat 

kezel; 

 címzett: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy 

bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, 

hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében 

az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, 



nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg 

kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi 

szabályoknak; 

 harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy 

bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az 

adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy 

adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást 

kaptak; 

 az érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő 

tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat  

vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy 

beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez; 

 adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más 

módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, 

megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést 

eredményezi; 

 egészségügyi adat: egy természetes személy testi vagy pszichikai állapotára vonatkozó 

személyes adat, ideértve a természetes személy számára nyújtott egészségügyi 

szolgáltatásokra vonatkozó olyan adatot is, amely információt hordoz a természetes 

személy egészségi állapotáról; 

 képviselő: az az Unióban tevékenységi hellyel, illetve lakóhellyel rendelkező és az 

adatkezelő vagy adatfeldolgozó által a 27. cikk alapján írásban megjelölt természetes 

vagy jogi személy, aki, illetve amely az adatkezelőt vagy az adatfeldolgozót képviseli 

az adatkezelőre vagy adatfeldolgozóra az e rendelet értelmében hárulókötelezettségek 

vonatkozásában 

 vállalkozás: gazdasági tevékenységet folytató természetes vagy jogi személy, 

függetlenül a jogi formájától, ideértve a rendszeres gazdasági tevékenységet folytató 

személyegyesítő társaságokat és egyesületeket is; 

 

Az érintett jogai, jogorvoslati lehetőségek 

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti 

személyes adatainak helyesbítését, törlését vagy zárolását, illetve élhet az 
adathordozhatósághoz való jogával az adatkezelő fenti elérhetőségein.  

Tájékoztatáshoz való jog: Az érintett kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az 

általa kezelt adatokról, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, 
időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő 

tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az 
elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá adattovábbítás esetén annak 
jogalapjáról és címzettjéről. 

 Helyesbítés joga: Az adatkezelő a személyes adatot helyesbíti, ha az a valóságnak 
nem felel meg és a valóságnak megfelelő személyes adat a rendelkezésére áll.  

  

Zárolás: Az adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a  

rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az 
érintett jogos érdekeit. 



 Törléshez való jog: Az adatkezelő a személyes adatot törli, ha kezelése jogellenes, 

az érintett kéri, a kezelt adat hiányos vagy téves - és ez az állapot jogszerűen nem 
orvosolható - feltéve, 5 hogy a törlést törvény nem zárja ki, az adatkezelés célja 
megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, 

azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 
elrendelte. 

  

Adathordozhatósághoz való jog: Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó 

személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban 
megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik 

adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, 
amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta.  

  

Tiltakozás joga: Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos 

okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen, amennyiben az 

adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek 
érvényesítéséhez szükséges. Ebben az esetben az Autósiskola a személyes 
adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan 

kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett 
érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények 
előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. Ha a 

személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett 
jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból 
történő kezelése ellen, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. 

Ha az érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében 
történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem 
kezelhetők. 

  

Eljárás kérelem/tiltakozás esetén: Az Autósiskola a kérelem/tiltakozás beérkezésétől 
számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a jogai gyakorlására irányuló 

kérelem/tiltakozás nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, ez a határidő 
további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az 
adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől 

számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet. Ha az adatkezelő nem tesz 
intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a 
kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az 

intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat 
be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával. Az 
Autósiskola az információkat a tájékoztatást és intézkedést díjmentesen biztosítja, 

kivéve ha az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy - különösen 
ismétlődő jellege miatt - túlzó. Ebben az esetben az adatkezelő, figyelemmel a kért 
információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával 

járó adminisztratív költségekre megtagadhatja a kérelem alapján történő 
intézkedést vagy díjat számíthat fel. 

  

 



A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog:  

Minden érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen a felügyeleti hatóságnál, ha az 

érintett megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti a 
jogait. 

Panasztételi lehetőség: 

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. 

Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5 

Telefon: +36 (1) 391-1400 Fax: +36 (1) 391-1410 

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu 

Honlap: https://www.naih.hu 

 

Az Ön által tapasztalt jogellenes adatkezelés esetén polgári pert kezdeményezhet az 
Adatkezelő ellen. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az Ön 

választása szerint – a lakóhelye szerinti törvényszék előtt is megindítható (a 
törvényszékek felsorolását és elérhetőségét az alábbi linken keresztül tekintheti meg: 
https://birosag.hu/torvenyszekek).  

 

Az adatok megismerésére jogosult személyek 

A személyes adatokat - az alkalmazásukra létrejött szerződésben foglalt jogaik és 
kötelezettségeik, valamint az adatkezelés céljának teljesítéséhez szükséges 
mértékben - kizárólag az Autósiskola és annak munkavállalói, valamint az általa 

munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony keretében alkalmazott személyek 
(továbbiakban együttesen: alkalmazottak), adattovábbítás estén az adattovábbítás 
címzettjei és azok alkalmazottai, az Autósiskola által szerződés alapján igénybe vett 

adatfeldolgozók, ezek alkalmazottai ismerhetik meg. 

Az adatkezelő az adatkezelés során az alábbi adatfeldolgozókat veszi igénybe: 

1.      Tárhelyszolgáltató: Magyar Hosting Kft. 

 Telefon: +36 1 700 2323 

 FAX: +36 1 700 2254 

 E-mail: info@mhosting.hu 

 Címe: 1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22. 5. emelet 

Adatfeldolgozói feladat: a személyes adatok tárolása (tárhelyszolgáltató)   

2.      Név: gyakorlati oktató - személye a tanuló igényeinek és az Autósiskola 

rendelkezésére álló kapacitásának a figyelembevételével a gyakorlati oktatás 
megkezdése előtt kerül kijelölésre Adatfeldolgozói feladat: a tanulókkal történő 
kapcsolatfelvétel/kapcsolattartás, valamint a tanulók részére tartott képzés 

dokumentálása. 

mailto:ugyfelszolgalat@naih.hu
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Adatvédelmi szabályzat: Könyveléssel kapcsolatos adatkezelés 

Adatkezelő: 

Komonyi József Könyvelő Iroda 

1156 Budapest, Páskomliget utca 18 

Telefon: +36706060246 

Email: komirodank@gmail.com 

Pálfi-Barlai Ágnes Könyvelő asszisztens 

Tel: +36704234518 

 
Az adatfeldolgozó az adatkezelővel kötött írásbeli szerződés alapján közreműködik a 
számviteli bizonylatok könyvelésében. Ennek során az adatfeldolgozó az érintett 

nevét és címét a számviteli nyilvántartáshoz szükséges mértékben, a Sztv. 169. § (2) 
bekezdésének megfelelő időtartamban kezeli, ezt követően haladéktalanul törli. 

  

Különleges adatok kezelése 

A közúti járművezető-jelölt - az NM rendelet alapján - köteles előzetes egészségi 
alkalmassági vizsgálaton részt venni. Az orvosi alkalmassági igazolás megléte a 
vizsgára bocsátás feltétele. Az Autósiskola a részére átadott orvosi alkalmassági 

igazolást a vizsgaigény jelentéssel együtt átadja a közlekedési hatóság részére.  

Az Autósiskola a különleges adatokról nyilvántartást nem vezet, az igazolásokból sem 
eredeti, sem másolati példányt nem őriz meg. Az adatkezelés kizárólag az igazolás 

meglétének ellenőrzésére, átvételére és a közlekedési hatóság részére történő 
továbbítására korlátozódik. 

 

Más honlapokról származó beágyazott tartalmak 

A honlapon elérhető bejegyzések külső forrásból származó beágyazott tartalmakat 

(pl. videók, képek, cikkek stb.) használhatnak. A külső forrásból származó 
beágyazott tartalmak pontosan úgy viselkednek, mintha meglátogattunk volna egy 
másik honlapot. 

 
Ezek a webhelyek lehetséges, hogy adatot gyűjtenek a látogatókról, sütiket vagy 
harmadik féltől származó követőkódot használnak, figyelik a beágyazott tartalommal 

kapcsolatos felhasználói viselkedést, ha rendelkezünk felhasználói fiókkal és be 
vagyunk jelentkezve az oldalra. 
 

Az adatok frissítése 

Kérjük, tudassa velünk, ha javítani vagy frissíteni kell az Önnel kapcsolatosan 
általunk tárolt személyes adatokat. 
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Adatvédelmi szabályzat: Sütik 

Weboldalunk sütiket alkalmaz. A süti egy azonosítót (betűket és számokat) 
tartalmazó fájlnak felel meg, amelyet a webszerver küld a webböngészőnek, és 
amelyet a böngésző eltárol. Ezután megtörténik az azonosító visszaküldése a 

szerverhez minden alkalommal, amikor a böngésző lekér egy adott oldalt a 
szerverről. A sütik lehetnek „tartós” vagy „munkamenet” sütik: a tartós sütiket a 
böngésző tárolja, és a megadott lejárati időpontig érvényben maradnak, kivéve, ha a 

felhasználó a lejárati idő előtt törli őket; a munkamenet süti ezzel szemben lejár a 
felhasználói munkamenet végén, amikor a böngészőt bezárja a felhasználó. A sütik 
általában nem tartalmaznak olyan információt, amely által személyesen azonosítható 

lenne a felhasználó, azonban az Önről általunk tárolt személyes adatok 
kapcsolódhatnak a sütikben tárolt, illetve a sütikből kiolvasható információkhoz. 
Weboldalunkon kizárólag munkamenet sütiket használunk. 

 

Az általunk a weboldalunkon alkalmazott sütik nevét, valamint azok felhasználási céljait az 

alábbiakban ismertetjük: 

1. a weboldalunkon a Google Analytics és az Adwords szoftverek segítségével a 
számítógép felismerése, amikor egy felhasználó a tanfolyamok megismerése céljából 
meglátogatja a weboldalt / a felhasználók nyomon követése, miközben navigálnak a 
weboldalon / a weboldal használhatóságának javítása / a weboldal használatának 
elemzése / a weboldal adminisztrálása / a csalások megakadályozása és a weboldal 
biztonságának javítása / a weboldal testre szabása minden egyes felhasználó 
számára / a célzott reklámok használata, amelyek adott felhasználók számára 
különösen érdekesek lehetnek, / további célok leírása; 

 

2. A Facebook plug-in használatával kapcsolatos adatkezelés esetén adatfeldolgozó:  
 Facebook Inc. 
 telefon: +1 650-543-4800, 
 e-mail: privacyshield@support.facebook.com 
 címe: 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA, 
 A Facebook Inc. szerepel a Privacy Shiled Keretegyezmény alapján vezetett 

megfelelőségi listán. 

 A legtöbb böngészőben beállítható a sütik elfogadásának megtagadása — például: 
 az Internet Explorer böngészőben (10. verziószám) letilthatja a sütiket a 

sütikezelés felülbírálását érintő beállításokban, ehhez kattintson a 
következőkre: „Eszközök”, „Internetbeállítások”, „Adatvédelem”, végül pedig a 
„Speciális” opcióra; 

 A Firefox böngészőben (24. verziószám) az összes süti letiltásához kattintson 
a következőkre: „Eszközök”, „Opciók”, „Adatvédelem”, ezután a legördülő 
menüből válassza az „Egyéni beállítások használata előzményekhez” opciót, 
és törölje a pipát a „Sütik elfogadása” opciónál; 

 A Chrome böngészőben (29. verziószám) az összes süti letiltásához válassza 
a „Testreszabás és vezérlés” menüt, ezután kattintson a következőkre: 
„Beállítások”, „Speciális beállítások megjelenítése”, „Tartalombeállítások”, 
végül válassza ki a „Adatmentés tiltása a webhelyeken” opciót a „Cookie-k” 
résznél. 
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Ha letiltja az összes süti használatát 

Ha letiltja az összes süti használatát, akkor sok weboldal használhatósága romlani 
fog. A weboldalunkon pedig egyes funkciók nem lesznek elérhetők az Ön számára. 

 Törölheti a számítógépén már tárolt sütiket is — például: 
 az Internet Explorer böngészőben (10. verziószám) manuálisan kell törölnie a 

süti-fájlokat (ehhez a http://support.microsoft.com/kb/278835 címen talál 
leírást); 

 A Firefox böngészőben (24. verziószám) a sütik törléséhez kattintson a 
következőkre: „Eszközök”, „Opciók”, „Adatvédelem”, ezután válassza az 
„Egyéni beállításokat használ az előzményekhez” opciót, majd kattintson a 
„Sütik megjelenítése” opcióra, végül az „Összes eltávolítása” elemre;  

 A Chrome böngészőben (29. verziószám) az összes süti törléséhez válassza 
a „Testreszabás és vezérlés” menüt, ezután kattintson a következőkre: 
„Beállítások”, „Speciális beállítások megjelenítése”, „Böngészési adatok 
törlése”, utóbbinál pedig válassza az „Összes cookie és webhelyadat” 
lehetőséget, mielőtt a „Böngészési adatok törlése” elemre kattint. 

Ha törli a sütiket, akkor sok weboldal használhatósága romlani fog. 

Adatvédelmi szabályzat: Az oldal látogatása, a Művek olvasása 

A honlap látogatója tudomásul veszi, valamint a honlap és az ott található 
szolgáltatások használatával, igénybevételével kifejezetten elfogadja, hogy ennek 

során és ebben a vonatkozásban a látogató a Ko-Pé Autósiskola ügyfelének 
tekintendő akkor is, ha egyébként a Ko-Pé Autósiskola által nyújtott 
szolgáltatásoknak nem vásárlója. 

A honlapot mindenki csak saját felelősségére látogathatja. 
A látogatása során kérjük, olvassa el a jelen adatvédelmi szabályzat aktuális 
tartalmát. 

Adatvédelmi szabályzat: Változtatás joga és felelősség kizárása 

A weboldalon található információk előzetes bejelentés nélküli megváltoztatásának 
jogát Ko-Pé Autósiskola fenntartja. A Ko-Pé Autósiskola nem garantálja, bár 
törekszik rá, hogy a weboldalon naprakész információk szerepeljenek. A változtatás 

minden esetben bekerül jelen adatvédelmi szabályzatba. 
A weboldalon található adatok és információk nem minősíthetők úgy, mint a Ko-Pé 
Autósiskola tanácsa bizonyos szolgáltatások igénybevételére. A weboldal 

olvasóinak minden esetben előzetesen javasolt megbizonyosodni arról, hogy az 
általuk követendőnek ítélt gondolatok saját esetükre vonatkoztatva ténylegesen a 
legmegfelelőbbek-e. 

Adatvédelmi szabályzat: Szerzői jogok 

A honlap, a honlapon található anyagok, a küldött hírlevelek szerzője: a Ko-Pé 
Autósiskola 
Ez alól kivételt képeznek a külön megjelölt anyagok. (forrás, szerző)  

 
 

http://support.microsoft.com/kb/278835


Egyéb rendelkezések 

A jelen adatvédelmi szabályzat tartalmát az ADATKEZELŐ bármikor, egyoldalúan 
módosíthatja, mely a www.ko-péautósiskola.hu oldalon kerül közzétételre, és a 
közzététel időpontjától lép hatályba. 

 


