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Adatkezelési tájékoztató
- cookie (süti) kezelés 1. Az adatkezelő megnevezése
Adatkezelő: MICROSONIC-LABOR Fülillesztéket Gyártó és Forgalmazó Kft. (továbbiakban:
Adatkezelő)
Székhely: 1111 Budapest, Bartók Béla út 46.
Cégjegyzékszám: 01-09-266657
Honlap: https://www.microsonic.hu/
Email: adatvedelem@microsonic.hu
Telefon: + 36-1-209-6490

2. Az adatkezelés alapjául szolgáló általános jogszabályok
 az Európai Parlament 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, valamint a 95/46/EK rendelet
hatályon kívül helyezéséről (GDPR vagy Általános adatvédelmi rendelet)
 az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi
CXII. törvény (Infotv.)
3. Cookiek (sütik) használata
Az oldalon az Adatkezelő cookie-kat (a továbbiakban: sütik) használ. A sütik gyakran olyan
egyéni azonosítót tartalmaznak (titkos, véletlenül generált számsort), amelyet a honlapot
látogató eszköze tárol. Néhány süti a honlap bezárása után megszűnik, néhány pedig
hosszabb időre tárolásra kerül a honlapot látogató számítógépén. A sütiket a látogató
képes törölni saját számítógépéről, illetve letilthatja böngészőjében a sütik alkalmazását.
A sütik kezelésére általában a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében az Adatvédelem
beállításai alatt, cookie vagy sütik megnevezéssel van lehetőség.
A sütik törléséről bővebb tájékoztatás az alábbi linkeken található:
• Internet Explorer:
https://windows.microsoft.com/en-us/internet-explorer/delete-managecookies#ie=ie-11
• Firefox:
https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-yourcomputer
• Chrome:
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en
Amennyiben a honlapot látogató nem fogadja el a sütik használatát, akkor bizonyos
funkciók esetlegesen nem lesznek elérhetőek a számára.
A Honlapon az alábbi cookie-k kerülnek alkalmazásra:
•

http://www.microsonic.hu/domain sütik:
- 8f1da8cfb53e883e4bc424c87b9e6232
- _ga (https://cookiepedia.co.uk/cookies/_gat)
- _gat (https://cookiepedia.co.uk/cookies/_gat)
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- _gid (https://cookiepedia.co.uk/cookies/_gat)
•

https://www.google.com domain sütik :
- NID (https://cookiepedia.co.uk/cookies/NID)

4. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítési lehetőség
 az érintett a személyes adatainak védelméhez fűződő joga sérelme esetén
jogorvoslatért fordulhat a következő Hatósághoz:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH)
postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
telefon: +36 (1) 391-1400
email: ugyfelszolgalat@naih.hu
 Bírósági eljárás kezdeményezése: az érintett, ha a személyes adatai kezelésének
jogellenességét tapasztalja, polgári pert kezdeményezhet az Adatkezelő ellen. A
per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása
szerint – az érintett lakóhelye szerinti törvényszék előtt is megindítható (a
törvényszékek elérhetőségét az alábbi linken keresztül tekintheti meg:
https://birosag.hu/torvenyszekek)
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