
Adatvédelmi tájékoztató 
Üdvözöljük az e-solvit.hu online kintlévőség kezelés weboldalán (továbbiakban “Weboldal”). 

Kérjük, hogy a Weboldal használata előtt figyelmesen olvassa el az adatvédelmi szabályzatot. 

A Weboldal használatával Ön elfogadja az alábbi nyilatkozatban foglalt valamennyi feltételt. 

1. Személyes adatok kezelése 

Amennyiben Ön a Weboldalon található elérhetőségeink valamelyikén közvetlenül felveszi 

velünk a kapcsolatot, és ennek során Önre vonatkozó személyes adatokat ad meg, azzal 

hozzájárul ahhoz, hogy a Weboldal üzemeltetője az Ön által megadott személyes adatokat a 

mindenkor hatályos magyarországi adatvédelmi jogszabályok tiszteletben tartásával a 

Weboldal üzemeltetésével, illetve az Önnel való kapcsolattartással összefüggő célból 

adatbázisában tárolja, kezelje, illetve feldolgozza. A Weboldal üzemeltetője harmadik 

személyek részére személyes adatokat nem továbbít, illetőleg azokat nem teszi harmadik 

személyek számára hozzáférhetővé.  

A Weboldal üzemeltetője gondoskodik az adatainak biztonságáról, megteszi továbbá azokat a 

technikai és szervezési intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt 

adatok az illetéktelen hozzáférésekkel szemben védettek legyenek, illetőleg megakadályozzák 

az adatok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. 

 

2. Az adatkezelés időtartama: 

A Weboldal üzemeltetője az Ön által megadott személyes adatokat azok kezeléséhez történő 

hozzájárulásának visszavonásáig kezeli. Hozzájárulását az info@e-solvit.hu e-mail címre 

küldött e-mail útján bármikor ingyenesen visszavonhatja. 

 

3. A Felhasználó adatkezeléssel kapcsolatos jogai: 

A Weboldal üzemeltetőjének e-mail címére (info@e-solvit.hu) küldött üzenet útján bármikor 

tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, továbbá a megadott elérhetőségeken kérheti 

a személyes adatainak helyesbítését, módosítását, illetve törlését, valamint tiltakozhat az 

adatkezelés ellen. 

4. Cookie-k, naplóadatok és egyéb automatikusan gyűjtött információk: 

A cookie-k rövid szöveg file-ok, amelyeket egy weboldal küld a számítógépének 

merevlemezére, és a felhasználóra vonatkozó információkat tartalmaznak. Például a cookie-k 

használatával nem kell minden bejelentkezés alkalmával megadni a bejelentkezési adatait, 

hanem azokat az Ön által használt böngésző automatikusan beilleszti a megfelelő mezőbe. 

Az Ön által használt internet-böngésző automatikusan továbbít bizonyos további adatokat is a 

Weboldal felé, mint például a számítógépének IP címe (pl. 100.454.23.01). 

A Weboldal használatával kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a Weboldal a jelen pontban 

meghatározottak szerint cookie-t helyezzen el az Ön számítógépén automatizált módon, és hogy 

ezeket szigorúan anonim módon a jelen pontban foglaltak szerint és célból felhasználjuk. 

 


