
Adatvédelmi Nyilatkozat 
a lakasszellozteto.hu honlap látogatói részére 

 

1. Általános szabályok 

A lakasszellozteto.hu honlapot (továbbiakban „honlap”) az LZ Thermotrade 
Kft., székhely 2112 Veresegyház, Szadai út 13. Asz: 10967782-2-13, Cg: 
13-09-092266 (továbbiakban „LZ Thermotrade”) üzemelteti. 

Az adatvédelmi szabályokkal kapcsolatos kérdéseit az 
info@lakasszellozteto.hu címre küldheti. Forgalmazott termékeinkkel, 
szolgáltatásainkkal kapcsolatos általános kérdéseivel, a 
www.lakasszellozteto.hu honlapunkon található közvetlen 
elérhetőségeinken kaphat tájékoztatást. 

Ezt az Adatvédelmi Nyilatkozatot az LZ Thermotrade 2018.05.25-től 
hatályos adatvédelmi előírásoknak megfelelően adja ki. 

2. Ügyféladatok/Biztonság 

Amikor meglátogatja honlapunkat, különböző adatok kerülnek tárolásra. A 
regisztrációhoz, szolgáltatások/funkciók eléréséhez, különösképpen a 
Login-Systems használatához Ön saját maga adja meg különböző adatait 
pld. név, cím, E-mail elérhetősége, felhasználói név és érdeklődési kör stb. 
Egyéb, nem személyes adat a technika útján kerül tárolásra, mint pld. IP-
cím. További adatot kell megadnia, ha meghatározott szolgáltatást kíván 
használni, amennyiben árut vagy szolgáltatást rendel, vagy közvetlenül 
szeretné a kapcsolatot velünk felvenni. 

Amennyiben Ön regisztrál, vagy bármilyen adatot megad honlapunkon, úgy 
ügyfelünknek minősül, így Önre az Adatvédelmi tájékoztató ügyfeleink 
részére dokumentum vonatkozik. Kérjük, tekintse meg honlapunkon. 

A weboldalaink meglátogatása során tárolt személyes adatokat bizalmasan 
kezeljük és kizárólag a jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően 
dolgozzuk fel. Az adatokhoz történő harmadik fél általi jogosulatlan 
hozzáférés, visszaélés azonban teljesen nem zárható ki, ezért a 
Thermotrade nem vállal felelősséget. 
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3. Adatok felhasználása és megosztása 

Az Ön adatait szolgáltatásainkhoz, partnerkapcsolat ápolásához, valamint 
ajánlataink kidolgozásához használjuk fel, és ehhez megfelelő Software-t 
használunk (pl. Automatic Sales Monitorprogram). 

Az LZ Thermotrade garantálja, hogy személyes adatai nem kerülnek sem 
eladásra, sem cserére, vagy kiszolgáltatva, vagy egyéb más úton 
hozzáférhetővé harmadik fél részére. A Thermotrade fenntartja a jogát 
hatóságok részére történő adat kiszolgáltatásra, amennyiben ehhez a jogi 
előírások adottak és erre felszólítják. 

A honlapra történő regisztrálással, bejelentkezéssel és /vagy a termékek ill. 
szolgáltatások felhasználásával Ön beleegyezik, hogy az információkat 
összegyűjtsük, felhasználjuk és adatait az LZ Thermotrade-en belül 
marketing célokra feldolgozzuk. 

Önnek jogában áll tárolt adataira vonatkozóan felvilágosítást kérni, valamint 
joga van azok módosítására, zárolására vagy törlésére, továbbá 
beleegyező nyilatkozatának visszavonására. Ön a megfelelő tartalmú 
bejelentést valamint a személyes adatok feldolgozására vagy használatára 
vonatkozó kérdéseit és felvetéseit, e-mail formában az 
info@lakasszellozeto.hu címen teheti meg.  Ez a szolgáltatás ingyenes. 

4. Cookie-k használata 

Interneten való megjelenésünk használatához cookie-k működnek. Cookie 
esetében rövid szövegadatról van szó, amelyben például a látogatás 
azonosítható és a surf-magatartásáról a látogatás alatt felkeresett oldalak 
és keresések tárolhatóak. A cookie segít, hogy a HTML-oldalakat a 
felhasználó igényeinek megfelelően alakítsa ki.  A cookie-k az Ön 
számítógépében maradnak és Önt, internetes oldalainkon való következő 
látogatásakor felismerik. 

Megakadályozhatja a cookie-k tárolását, amennyiben a böngésző 
beállításaiban a “cookie-k blokkolása“ pontot választja. Ez azonban 
okozhatja, hogy oldalaink nem, vagy csak részben működnek, nem minden 
szolgáltatást tud teljes körűen használni. 

5. Adatvédelmi nyilatkozat a Google Universal Analytics és Google 
Remarketing használathoz 

Az LZ Thermotrade a lakasszellzteto.hu weboldalon a Google Universal 
Analytics és Google Remarketing-et, a Google Inc. (“Google”) web elemző 
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rendszert alkalmazza. Google Universal Analytics un. cookie-kat használ, 
ezek a rövid szövegadatok az Ön számítógépében maradnak és a 
weboldalak használatát elemzik. A cookie-k általában adatokat 
tartalmaznak az Ön böngészési szokásairól, mely adatok a Google 
szerverre kerülnek továbbításra, majd ott tárolják. 

 A lakasszellozteto.hu weboldalon az IP-anonimizálás aktív (IP-Masking), 
így az Ön IP címe rövidítve, anonimizált formában gyűjtésre kerülhet az EU 
tagállamaiban, vagy az EU társult országaiban. Csak kivételes esetekben 
kerül a teljes IP cím az USA-beli a Google szerverre továbbításra és ott 
tárolásra. 

A Google ezeket az adatokat felhasználja a Web oldalak alkalmazásának 
elemzésére, Web oldalak látogatási gyakoriságának méréséhez, a honlap 
üzemeltetőknek nyújtott a web-oldalak és internet-használattal kapcsolatos 
további szolgáltatások kialakítása érdekében. Az Ön keresője által 
továbbított IP címet a Google Universal Analytics nem kapcsolja össze a 
Google által gyűjtött más adattal. 

A cookie-k tárolását a kereső program megfelelő beállításával 
megakadályozhatja; felhívjuk azonban a figyelmét, hogy ebben az esetben 
a honlap összes funkcióját teljes körűen nem tudja használni. A cookie-kat, 
a honlap használatával létrejött adatok Google által történő létrehozását, 
feldolgozását (beleértve az Ön IP-címét) megakadályozhatja a következő 
linken (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de) található kereső 
letöltésével és telepítésével. 

További információt a használati feltételekről és adatvédelemről az 
www.google.com oldalon talál. 

A Google Universal Analytic alkalmazásával az AdWords és Double-Click-
Cookie adatait statisztikai célokra használjuk fel. Amennyiben ezt nem 
szeretné, úgy a http://www.google.com/settings/ads/onweb/?hl=hu linken ezt 
a funkciót kikapcsolhatja. 

6. Adatvédelmi nyilatkozat a Google +1 használatához 

A Google+1 funkció segítségével információkat oszthat meg a világhálón. A 
Google+1 funkcióval Ön és más felhasználó a Google-től és partnereitől 
személyes tartalmú adatokhoz jut. A Google tárol minden tartalmat, amire 
Ön +1 adott, és minden információt azokról az oldalakról, amit szintén +1-el 
látott el. Ezek a +1 és az Ön fotója, profilneve behívhatóak a Google 
szolgáltatásokban, rákeresési eredményként megtalálhatóak a Google-
Profilkép, vagy más internetes honlapon ill. hirdetésben. A Google tárolja az 
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Ön +1 használat gyakoriságát, annak érdekében, hogy a Google 
szolgáltatásokat az Ön és mások érdekében javítsa. A Google+1 funkció 
alkalmazásához szükséges mindenhol felismerhető, nyilvános Google 
profilkép  és ehhez választott felhasználó név. Ezzel a névvel szerepel az 
összes Google alkalmazásban. Egyes esetben más nevet is használhat a 
Google fiók egyes tartalmainak alkalmazásához. 

Az Ön profiljára rákereshetnek olyan felhasználók, akik tudják az Ön E-mail 
címét vagy az Ön egyéb azonosítási adatával rendelkeznek. A fenti 
felhasználási célokat és információkat az érvényben lévő Google 
adatvédelmi rendelkezés szabályozza, melyet a következő linken talál meg: 
http://www.google.com/intl/hu/policies/privacy/). A Google lehetősége 
szerint a +1 felhasználókról összefoglalt statisztikai adatokat tesz közzé, ill. 
továbbít felhasználóinknak és partnereinknek, mint pld. kiadók, hirdetők 
vagy kapcsolódó weboldalak. 
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