
ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 

 

Jelen tájékoztató célja annak ismertetése, hogy az Alföldi Nyomda Zrt. (a továb-
biakban: Vállalat) honlapjának (www.anyrt.hu; a továbbiakban: Weboldal) látoga- 
tása során az Ön személyes adatait hogyan kezeli a Vállalat. 

A GDPR értelmezésében: 

Személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre (a továb-
biakban: Érintett) 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, gazda-
sági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező 
alapján egyértelműen azonosítható. 

Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - 
közvetlenül vagy közvetve - azonosítható természetes személy. 

Hozzájárulás: az Érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely 
megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá 
vonatkozó személyes adat teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – 
kezeléséhez. 
 

1. Az adatkezelés elvei 

Az adatkezelést a Vállalat oly módon végzi, hogy megfelelő technikai és szervezési 
intézkedések alkalmazásával biztosítja a személyes adatok megfelelő biztonságát.  
A tőle elvárható mértékben minden szükséges védelmi intézkedést meghozott és 
megtesz annak érdekében, hogy az Érintett adatainak jogosulatlan vagy jogellenes 
kezelése, véletlen elvesztése, megsemmisítése vagy károsodása ne következzen be. 

2. Az adatkezelés célja 

Az adatkezelés célja a Vállalat által üzemeltetett Weboldalon a látogatók kiszolgá-
lása és kapcsolat biztosítása a Vállalat munkatársaival, képviselőivel. A kapcsolat 
felvételére a Weboldalon található „Küldjön üzenetet” elnevezésű kapcsolatfelvételi 
űrlap szolgál. Az űrlap kitöltése előtt a Weboldal látogatója megtekintheti jelen adat-
védelmi tájékoztatót, és adatai kezelésének ismeretében töltheti ki az űrlapot. 
Az űrlap kitöltésével és a „Küldés” gombra történő kattintással az önkéntes hozzájá-
ruláson alapuló adatkezelést kapcsolatfelvételi céllal elfogadja. Az űrlapon megadott 
személyes adatai a Vállalat illetékes képviselőjéhez kerülnek, ezzel teljesül a célhoz 
kötött adatkezelés. 
A kapcsolatfelvételi űrlap az alábbi személyes adatokat rögzíti: név, e-mail cím. 

 



3. Az adatkezelés időtartama 

A célhoz kötött adatkezelést a cél elérése vagy meghiúsulása után a Vállalat meg-
szünteti. Az űrlapon továbbított személyes adatok törléséről a Vállalat illetékes kép-
viselője gondoskodik. Ezt követően a Weboldal űrlapját kitöltő Érintett látogató adatai 
a Vállalat számára már nem elérhetők, azok kezelését megszünteti. 

4. Süti (cookie) kezelés a Vállalat Weboldalán 

A Weboldalon tett látogatások során egy vagy több sütit – azaz egy-egy karakter-
sorozatot tartalmazó, a böngészők által kezelt kisméretű állományt – tárol a Vállalat 
Weboldala a látogató számítógépén, amely(ek) révén annak böngészője egyedileg 
azonosítható lesz, a honlapon meglátogatott aloldalakról adatokat tárol átmenetileg 
vagy állandó jelleggel. 

A süti állományok tárolása letiltható, ezzel együtt a Vállalat honlapjának némely 
kényelmi szolgáltatása nem lesz elérhető a látogatók számára. 

A látogató számítógépén tárolt süti állományok személyes adatokat semmilyen 
körülmények között nem tartalmaznak a sütik tárolásához a honlap minden esetben 
a látogató hozzájárulását kéri. 

Alkalmazott sütik: 

 Átmeneti (session) süti: a session sütik a honlap látogatása után 
automatikusan törlődnek. Ezek a sütik arra szolgálnak, hogy a Vállalat 
honlapja hatékonyabban és biztonságosabban tudjon működni, tehát 
elengedhetetlenek ahhoz, hogy a honlap egyes funkciói vagy egyes 
alkalmazások megfelelően tudjanak működni. 

 Állandó (persistent) süti: állandó sütit is használ a Vállalat honlapja a jobb 
felhasználói élmény érdekében (pl. optimalizált navigáció nyújtása). Ezek a 
sütik hosszabb ideig kerülnek tárolásra a böngésző süti állományaiban. Ennek 
időtartama attól függ, hogy az látogató az internetes böngészőjében milyen 
beállítást alkalmaz. 

 Harmadik féltől származó (third-party) süti: a Weboldal működését biztosító 
tartalomkezelő rendszer által használt süti állományok. A Weboldal 
működéséhez nélkülözhetetlen, személyes adatot nem tartalmazó fájlok. 

Külső szerverek segítik a Weboldal látogatottsági és egyéb webanalitikai adatainak 
független mérését és auditálását (Google Analytics). A mérési adatok kezeléséről az 
adatkezelők tudnak részletes felvilágosítást nyújtani a látogatók részére. 

Elérhetőségük: www.google.com/analytics 

Amennyiben a látogató nem szeretné, hogy a Google Analytics a fenti adatokat az 
ismertetett módon és céllal mérje, telepítse böngészőjébe az ezt blokkoló kiegészítőt. 

 



A legtöbb böngésző menüsorában található „Segítség” funkció tájékoztatást nyújt 
arra vonatkozóan, hogy a böngészőben 

 hogyan lehet letiltani a sütiket, 
 hogyan fogadjon el új sütiket, vagy 
 hogyan adjon utasítást böngészőjének arra, hogy új sütit állítson be, vagy 
 hogyan kapcsoljon ki egyéb sütiket. 

 
5. Az adatkezelő megnevezése 

Név: Alföldi Nyomda Zrt. 
Székhely és levelezési cím: 4027 Debrecen, Böszörményi út 6. 
Adószám: 11147729-2-09 
Telefonszám: +36 52 515-715 
Honlap: www.anyrt.hu 
Email cím: info@anyrt.hu 

6. Az Érintettek jogai és jogérvényesítési lehetőségei 

6.1. Az Érintett bármikor jogosult tájékoztatást kérni a Vállalat által kezelt, rá 
vonatkozó személyes adatokról, továbbá bármikor módosíthatja azokat az Általános 
Adatvédelmi Szabályzatban meghatározott módon. 

6.2. A Vállalat az Érintett kérésére tájékoztatást ad a rá vonatkozó, általa kezelt 
adatokról, az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által 
feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, 
időtartamáról, továbbá az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel 
összefüggő tevékenységéről, az esetleges adatvédelmi incidens körülményeiről, 
hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá - az Érintett 
személyes adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és 
címzettjeiről. A Vállalat a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül írásban 
adja meg a kért tájékoztatást. 

A Vállalat - ha belső adatvédelmi felelőssel rendelkezik, a belső adatvédelmi felelős 
útján - az adatvédelmi incidensek megelőzése érdekében, illetve az esetlegesen 
bekövetkezett  adatvédelmi incidenssel kapcsolatos intézkedések elvégzése 
érdekében nyilvántartást vezet. A nyilvántartás tartalmazza az Érintettek személyes 
adatainak körét (de a konkrét személyes adatokat nem), az esetleges adatvédelmi 
incidensben Érintettek körét és számát. Az adatvédelmi incidens időpontját, 
körülményeit, hatásait és az elhárítására megtett intézkedéseket, valamint az 
adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.  

6.3. Az Érintett a jogaival az alábbi elérhetőségeken élhet: 

Levelezési cím: Alföldi Nyomda Zrt. 4027 Debrecen, Böszörményi út 6. 
Ügyfélszolgálat: ugyfelszolgalat@anyrt.hu  
A Vállalat adatvédelmi képviselője: Dankó János, +36 52 515-715 



Az Érintett bármely, az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, illetve észrevétellel a 
Vállalat munkatársához fordulhat a 6.3. pontban leírt elérhetőségeken keresztül. 

6.4. Az Érintett bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését vagy 
azok törlését kérni, továbbá köteles a kezelt személyes adataiban bekövetkező vál-
tozásokat a Vállalattal 15 naptári napon belül közölni. A Vállalat a kérelem beérke-
zésétől számított 15 naptári napon belül módosítja vagy törli az adatokat, ez esetben 
azok nem lesznek újra helyreállíthatók. A törlés nem vonatkozik a jogszabály alapján 
szükséges adatkezelésekre, azokat a Vállalat a szükséges időtartamig megőrzi. 

6.5. Az Érintett kérheti továbbá, adatainak zárolását. A Vállalat 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. Az így zárolt 
személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az adatkezelési cél, 
amely a személyes adat törlését kizárta. 

A helyesbítésről, a zárolásról és a törlésről az Érintettet, továbbá mindazokat 
értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az 
értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az Érintett jogos 
érdekét nem sérti. 

Ha a Vállalat az Érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, 
a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás 
vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. 

Az Érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen. A Vállalat a tiltakozást a 
kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt 
megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a 
kérelmezőt írásban tájékoztatja.  

6.6. Az Érintett az Info.tv., valamint a Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény) 
alapján 

 A Vállalat adatvédelmi képviselőjéhez, illetve a 
 Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1055 Budapest, 

Falk Miksa utca 9-11.; www.naih.hu) fordulhat vagy 
 Bíróság előtt érvényesítheti jogait. 

6.7. Amennyiben az Érintett szolgáltatás igénybevételéhez a kapcsolatfelvétel során 
személyesen vagy a Vállalat honlapján harmadik fél adatait adta meg vagy a honlap 
használata során bármilyen módon kárt okozott, a Vállalat jogosult az Érintettel 
szembeni kártérítés érvényesítésére.  
A Vállalat ilyen esetben minden tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságok-
nak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából. 

 

Debrecen, 2021. szeptember 12. 

 


