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Általános tudnivalók 

Vaszary János Általános, úgyis, mint internetes tartalomszolgáltató tiszteletben tartja 
és védi azok személyes adatait is, akik weboldalán keresztül kapcsolatba kerülnek 
vele. Adatvédelmi és -kezelési elvei és politikája – amelyet magára nézve kötelező 
érvényűként ismer el – kialakításakor különös tekintettel vette figyelembe az 1992. 
évi LXIII. törvény a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok 
nyilvánosságáról, az 1998. évi VI. törvény az egyének védelméről a személyes 
adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt 
Egyezmény kihirdetéséről szóló dokumentumok rendelkezéseit. 

A jelen közlemény célja, hogy szolgáltatásaink minden területén, minden egyén 
számára, tekintet nélkül nemzetiségére vagy lakóhelyére, biztosítva legyen, hogy 
jogait és alapvető szabadságjogait, különösen a magánélethez való jogát tiszteletben 
tartsák a személyes adatainak gépi feldolgozása során (adatvédelem). 

Adatok felvétele 

A honlapon lévő információk megtekintéséhez személyes adatok megadása nem 
szükséges. 

Egyes szolgáltatások, például regisztrációk, időpontfoglalások igénybevételéhez 
azonban, bizonyos személyes adatokra (például név, lakcím) szükség van. Ezekben 
az esetekben az adatok felvétele előtt a Vaszary János Általános Iskola tájékoztatja 
az érintetteket az adatkezelés szabályairól, illetve beszerezi az adatkezelésre 
vonatkozó előzetes hozzájárulásukat, mely bármikor visszavonható. 

Adatok felhasználása, továbbítása 

Minden olyan esetben, ha a szolgáltatott adatokat a Vaszary János Általános Iskola 
az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről az érintettet 
tájékoztatja, és ehhez előzetes hozzájárulását megszerezi, illetőleg lehetőséget 
biztosít számára, hogy ezt követően hozzájárulását bármikor visszavonja. 

A Vaszary János Általános Iskola az általa kezelt személyes adatokat harmadik fél 
számára, a jogszabályokban meghatározott eseteken kívül, semmilyen körülmények 
között nem továbbítja. 

Adatbiztonság 

A kezelt személyes adatok jogosulatlan felhasználása és az azzal kapcsolatos 
visszaélések elkerülése érdekében intézményünk kiterjedt műszaki és 
üzemeltetésbiztonsági intézkedéseket alkalmaz. Biztonsági eljárásainkat 
rendszeresen ellenőrizzük és a technológiai fejlődéssel összhangban fejlesztjük. 

Tájékoztatás 

Írásbeli kérés esetén a Vaszary János Általános Iskola tájékoztatja az érintetteket 
személyes adataik kezeléséről. 

 



Sütik használatára vonatkozó szabályzat 

E honlap megfelelő működéséhez néha „sütiknek” nevezett adatfájlokat (angolul: 
cookie) kell elhelyeznünk számítógépén, ahogy azt más nagy webhelyek és 
internetszolgáltatók is teszik. 

Mik is azok a sütik? 

A sütik kis szövegfájlok, melyeket a webhely az oldalaira látogató felhasználó 
számítógépén, illetve mobilkészülékén tárol el. A sütik segítségével a honlap 
bizonyos ideig megjegyezi az Ön műveleteit és személyes beállításait (pl. a 
felhasználói nevet, a nyelvet, a betűméretet és a honlap megjelenítésével 
kapcsolatos többi egyedi beállítást), így Önnek nem kell azokat újra megadnia 
minden egyes alkalommal, amikor honlapunkra ellátogat, vagy az egyik lapról 
átnavigál egy másikra. 

Hogyan használjuk fel a sütiket? 

A Vaszary János Általános Iskolaweboldala is alkalmaz sütiket. Az alábbiakban 
részletezzük a különféle sütik célját és jellemzőit. 

[YSC/VISITOR_INFO1_LIVE – YouTube embedded videos] Cél: névtelen 
statisztikák gyűjtése a beágyazott YouTube-videókról, valamint a weboldalunkon 
beágyazott videók teljesítményének értékelése. Két különböző külső süti vesz részt 
az adatgyűjtésben: az egyik állandó (VISITOR_INFO1_LIVE), a másik munkamenet-
alapú (YSC). Mindkét sütit a YouTube ellenőrzi (azaz külső sütik). 

[cookie_agreed] Cél: annak rögzítése, hogy Ön engedélyezte-e nekünk a sütik 
használatát ezen a weboldalon. 

[PREF/khcookie/NID – Googlemap embedded] Cél: ezeket a sütiket a Google 
használja arra, hogy megjegyezze a Google-térképet tartalmazó oldalak 
megtekintése során a felhasználó által megjelölt preferenciákat és információkat. 
Három különböző süti vesz részt az adatgyűjtésben, mindhárom külső ellenőrzésű; 
kettő állandó, a harmadik pedig munkamenet-alapú. 

Ezeket a sütiket nem kell feltétlenül engedélyeznie ahhoz, hogy a weboldal 
működjön, azonban lényegesen javítják a felhasználói élményt. Belátása szerint 
törölheti vagy letilthatja a sütiket, de ebben az esetben lehetséges, hogy a weboldal 
egyes elemei nem fognak megfelelően működni. 

A sütik által tárolt információkat sohasem használják fel az Ön személyes 
azonosítására. A sütiket kizárólag az itt leírt célokra használják fel. 

A sütik karbantartása 

Önnek lehetősége van arra, hogy karbantartsa és/vagy tetszés szerint törölje a 
sütiket. Kérjük, hogy az ezzel kapcsolatos tudnivalókért látogasson el az 
AllAboutCookies.org webhelyre. Ön törölni tudja a számítógépén tárolt összes sütit, 
és a böngészőprogramok többségében le tudja tiltani a telepítésüket. Ebben az 
esetben azonban előfordulhat, hogy minden alkalommal, amikor ellátogat egy adott 
oldalra, manuálisan el kell végeznie egyes beállításokat, és számolnia kell azzal is, 
hogy bizonyos szolgáltatások és funkciók esetleg nem működnek. 

  


