
Tájékoztató a közösségi oldalakon történő jelenlét és
marketinghez kapcsolódó adatkezeléshez

Szimetrik Építőipari Kft. mint Adatkezelő elérhető a Facebook közösségi portálon, és honlapja is van. 

Adatkezelő: Szimetrik Építőipari Kft.
Postacím: Győr Váci M. u. 60/b
Adatkezelő képviselője: Kokas Tamás
Elérhetősége: (mail,telefon) kokas.tamás@szimetrik.hu

Adatvédelmi tisztviselő  neve:  Kokas Tamás

Elérhetősége: (mail,telefon) kokas.tamas@szimetrik.hu

Adatkezelés célja: A közösségi oldalak, azon belül is különösen a Facebook oldal használata és az azon 
keresztül, az Adatkezelővel történő kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás, és egyéb, a közösségi oldal által 
megengedett művelet önkéntes hozzájáruláson alapul. 

 Az Érintettek köre: Azon természetes személyek, akik az Adatkezelő közösségi oldalait, különösen 
facebook.com közösségi oldalán lévő oldalt vagy azon megjelenő tartalmakat önként követik, megosztják, 
kedvelik.  

 Kezelt adatok köre és célja: érintett publikus neve azonosítás publikus fotója azonosítás publikus e-mail címe 
kapcsolattartás érintett közösségi oldalon keresztül küldött üzenete kapcsolattartás, válaszadás alapja érintett általi
értékelés, vagy más művelet eredménye minőségjavítás, vagy egyéb művelet célja 

 Adatkezelő az érintettekkel a közösségi oldalon keresztül kizárólag akkor kommunikál, és így a kezelt adatok 
körének célja akkor válik lényegessé, ha az érintett a közösségi oldalon keresztül keresi meg az Adatkezelőt. 

 A közösségi portálokon, különösen a Facebook-on történő jelenlét és az azzal kapcsolatos adatkezelés célja a 
weboldalon található tartalmak közösségi oldalon történő megosztása, publikálása, marketingje. A közösségi 
oldal segítségével az érintett tájékozódhat a legújabb akciókról is. 

 Érintett a közösségi oldal feltételei alapján önként hozzájárul az Adatkezelő tartalmainak követésével, 
kedveléséhez. Példálózó meghatározással élve, a Facebook oldalon található üzenő falon közzétett hírfolyamra az 
érintett az oldalon található „like”/ „tetszik” linkre kattintva iratkozhat fel, és ezzel hozzájárul az Adatkezelő 
híreinek és ajánlatainak közzétételéhez a saját üzenőfalán, és az ugyanitt található „dislike”/”nem tetszik” linkre 
kattintva iratkozhat le, továbbá az üzenő fal beállításai segítségével törölheti a nem kívánt, üzenő falon megjelenő
hírfolyamokat. 

Érintett az Adatkezelőt szövegesen és számszerűen értékelheti, ha ezt a közösségi oldal lehetővé teszi.  

Adatkezelő közösségi oldalán, különösen Facebook oldalán képeket/videófelvételeket is közzétesz  az Adatkezelő
szolgáltatásairól, egyebekről. Adatkezelő a facebook oldalt összekapcsolhatja más közösségi oldalakkal a 
facebook.com közösségi portál szabályai szerint, így a facebook oldalon történő közzétételen érteni kell az ilyen 
kapcsolt közösségi portálokon történő közzétételt is. 

Amennyiben nem tömegfelvételről, vagy közéleti szereplésről készült felvételről van szó (Ptk. 2:48.§), 
Adatkezelő mindig kikéri az érintett írásbeli hozzájárulását a képek közzététele előtt. 

Érintett az adott közösségi oldal adatkezeléséről tájékoztatást az adott közösségi oldalon kaphat, ennek 
megfelelően a Facebook oldal adatkezeléséről tájékoztatást a www.facebook.com címen kaphat. 

Adatkezelés időtartama: érintett kérésére törlésig. 
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A Facbookon az adatvédelemmel kapcsolatban megtalálható információk : 

Tájékoztatás az Oldalelemzések funkció adatairól
Adatvédelem · Feltételek · Hirdetőknek · AdChoices · Sütik · 
Egyebek

Facebook remarketing 
Adatkezelő a weboldalba, (vagy annak bármely aloldalába) kódkészletet helyez el, amelynek célja az, hogy az 
adott weboldalt látogató felhasználó számára az Adatkezelő reklámja, hirdetése elérhetővé váljon akkor, 
miközben a Facebook-ot használja. A Facebook remarketing kódkészlet személyes adatokat nem gyűjt, nem tárol,
nem továbbít. A kódkészlet használatáról, működéséről a www.facebook.com oldalon található bővebb 
információ. 

Google Adwords remarketing 
1. Adatkezelő a weboldalba, (vagy annak bármely aloldalába) kódkészletet helyez el, amelynek célja az, hogy 

az adott weboldalt látogató felhasználó számára az Adatkezelő reklámja, hirdetése elérhetővé váljon akkor, 
miközben a Google Display Hálózat webhelyein böngésznek, és/vagy az Adatkezelőre, vagy az Adatkezelő 
szolgáltatásaival kapcsolatos kifejezésre keresnek a Google rendszerében. A kódkészlet személyes adatokat 
nem gyűjt, nem tárol, nem továbbít. A kódkészlet használatáról, működéséről a http://support.google.com 
oldalon található bővebb információ. 

2.  Mindezek alapján, az Adatkezelő az analitikai rendszereket nem használja személyes adatok gyűjtésére.  
3.  Adatkezelő felhívja a felhasználók figyelmét, hogy a legtöbb internetes böngésző automatikusan elfogadja a 

cookie-kat, a látogatóknak azonban lehetőségük van ezeket kitörölni, vagy automatikusan visszautasítani.  
4. Mivel minden böngésző eltérő, a felhasználó egyénileg, a böngésző eszköztár segítségével állíthatja be a 

cookie-kal kapcsolatos preferenciáit. 
5. Adatkezelő felhívja a felhasználók figyelmét, hogy elképzelhető, hogy bizonyos tulajdonságokat nem tudnak

használni a weboldalon, amennyiben úgy döntenek, hogy nem fogadják el a cookie-kat.  

AZ ADATKEZELŐ AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA ALATT BIZTOSÍTJA AZ 
ÉRINTETTEKNEK:
- Hozzáférési jogot,- helyesbítéshez való jogot, törléshez való jogot, tiltakozáshoz való jogot, 
korlátozáshoz való jogot, adathordozáshoz való jogot.
A jogok gyakorlása iránti kérelmét a Szimetrik Kft.-hez  kell benyújtania a kokas.tamás@szimetrik.hu  e-
mail címre, vagy azt postai úton is eljuttathatja az Szimetrik Kft.-hez  a Győr Váci M. u. 60/b alatti 
címre.

További jogorvoslati lehetőségért, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság 
Hatósághoz tud fordulni az érdekelt adattulajdonos.

A hivatal elérhetősége:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Weboldal: http://www.naih.hu
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