
Adatvédelmi Irányelvek Privacy Policy 
  

A jelen dokumentum szabályozza, hogyan kezeljük a weblapunk (a 
továbbiakban: Weblap) felhasználóinak személyes adatait. 

This document, Privacy Policy, regulates the way we process personal 
data our website users (the "Website"). 

Az Ön személyes adatainak védelmére üzleti 
tevékenységünk során nagy gondot fordítunk. Ezért 
törekszünk arra, hogy biztonságos online élményt nyújtsunk 
Önnek, tiszteletben tartva a magánélethez való jogot és a 
személyes adatok védelmét. 

Protecting your personal data in the course of our business 
is a major concern for us. That is why we aim to offer you a 
secure online experience, respecting the right to privacy and 
the protection of personal data.  

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 sz. 
Általános Adatvédelmi Rendelete ("GDPR") és az 
információs önrendelkezési jogról és az 
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény  
alapján társaságunk köteles a személyes adatok kezelését az 
alapelveknek megfelelően, biztonságos módon, és kizárólag 
az alábbiakban meghatározott célok érdekében ellátni: 
 

Under Regulation 2016/679 on the protection of individuals 
with regard to the processing of personal data and on the 
free movement of such data ("GDPR") and Act nr. CXII of 
2011 on information self-determination and freedom of 
information, our company has the obligation to process 
personal data in accordance with the principles of 
processing and only for the purposes specified below, as 
well in a secure manner. 

  
Adatkezelési alapelvek: Principles of processing 
Weblapunk felhasználóinak személyes adatait az alábbi 
alapelvekkel összhangban kezeljük: 

We process personal data of our website users in accordance 
with the following principles:  

a) a felhasználók személyes adatainak kezelése 
jogszerű, tisztességes és átlátható módon történik 

a) Personal data are processed in a legal, fair and 
transparent manner with respect to users, 

b) személyes adatok gyűjtésére csak meghatározott, 
kifejezett és törvényes célokból kerül sor, és azokat 
nem kezeljük a fenti célokkal összeegyeztethetetlen 
módon; 

b) Personal data are only collected for specified, 
explicit and legitimate purposes and are not 
processed in a manner that is incompatible with 
these purposes, 

c) A személyes adatoknak megfelelőnek, relevánsnak 
és az adatgyűjtés, illetve -kezelés céljához mérten 
nem túlzottnak kell lenniük. 

c) Personal data must be adequate, relevant and non-
excessive in relation to the purpose for which they 
are collected and/or further processed, 

d) személyes adatoknak pontosnak és szükség szerint 
naprakésznek kell lenniük; minden ésszerű 
intézkedést meg kell tenni a pontatlan, hiányos 
adatok törlése vagy kijavítása érdekében, 
figyelembe véve az adatgyűjtés, illetve -kezelés 
céljait 

d) Personal data must be accurate and, if necessary, 
updated; all reasonable measures must be taken to 
erase or correct inaccurate, incomplete data, 
having regard to the purposes for which they were 
collected or for which they are further processed, 

e) személyes adatokat nem tároljuk hosszabb ideig, 
mint ameddig az az adatgyűjtés, illetve -kezelés 
céljához mérten szükséges,  

e) Personal data are not kept longer than necessary 
for the purposes for which they were collected or 
for which they are further processed, 

f) személyes adatokat biztonságosan kezeljük, 
biztosítva a jogszerűtlen vagy jogosulatlan 
hozzáférés, illetve az elveszés, megsemmisülés, 
sérülés elleni védelmet. A Weblap felhasználóinak 
személyes adatait a GDPR által megkövetelt 
módon őrizzük. 

f) Personal data will be processed safely, ensuring a 
level of protection against illegal or unauthorized 
access, as well as loss, destruction, damage. We will 
maintain the privacy of the Site users' personal 
data, as required by the GDPR, 

g) A fenti a) –f) pontokban meghatározott elvek 
betartását be kell mutatni, ennek érdekében a 
személyes adatok feldolgozására vonatkozó 
szabályokat és követelményeket dokumentálni kell. 

g) The observance of the principles set out in sections 
(a) to (f) above must be demonstrated, for which 
purpose the rules and requirements for the 
processing of personal data should be 
documented. 

  
Adatkezelési célok Processing purposes 
Csak azokat a személyes adatokat kezeljük, amelyek 
megfelelőek, relevánsak és feltétlenül szükségesek a 
kinyilvánított adatkezelési célokhoz. 

We will only process those personal data that are 
appropriate, relevant and strictly necessary for the identified 
processing purposes. 

A személyes adatokat a következő célok érdekében kezeljük, 
amelyeket határozottan és kifejezett módon hozunk az Ön 
tudomására, főszabály szerint az Értesítések útján, vagy 
bármely más, a felhasználók tájékoztatására használt módon 
(pl. poszterek, szimbólumok stb.)  

Personal data are processed for the following purposes, 
which we will always present to you specifically and 
explicitly, in principle by means of the Notifications, or by 
any other means that are used to provide information to 
users (such as posters, symbols, etc.): 



a) kapcsolatfelvétel tájékoztatási célból, (nem 
marketing információk) 

a) to contact you through the means of 
communication to provide you with information 
(i.e. non-marketing information), 

b) profilalkotás és elemzés annak érdekében, hogy az 
Ön preferenciáinak megfelelően fejleszthessük 
szolgáltatásainkat, 

b) to create and analyse profiles about you in order to 
present you content that is suited to your 
preferences and to improve our services, 

c) marketing és általános hirdetési tevékenység, 
törzsvásárlói programok és felmérések 

c) to perform marketing or general advertising 
activities as well as customer loyalty activities and 
surveys, 

d) gazdasági, pénzügyi és adminisztratív irányítási 
tevékenységek, 

d) to perform economic, financial and/or 
administrative management activities, 

e) műveletei központosítása és belső, központi 
adatbázis fenntartása, amely rendben tárolja az Ön 
adatait nekünk a hozzáférés és használat érdekében 
(ezen adatok használata belső alkalmazások 
segítségével történő adatkezeléssel jár), 

e) to centralize your operations and maintain an 
internal database that stores your information 
about you in order for us to access it for use (that 
is, the use of these data involves processing by the 
means of our internal applications),  

f) belső elemzések elvégzése az ügyfélportfólióban 
(statisztikai elemzéseket, jelentéseket beleértve), 
szolgáltatások fejlesztése, valamint piackutatások 
és elemzések elvégzése szolgáltatásaink, a NEPI 
Rockcastle Group és partnerei szolgáltatásainak 
fejlesztése érdekében, 

f) to perform internal analyses (including statistical 
analyses, reports) on the customer portfolio, 
improving and developing services, and to conduct 
market studies and analyses to improve and 
develop our services, NEPI Rockcastle Group and 
its Partners’ services, 

g) archiválás, vitarendezés, vizsgálat vagy bármely 
más, társaságunkat érintő kérelem / panasz 
elintézése, eljárásainkat árintő kockázatkezelés, 
társaságunknál lefolytatott auditok és más 
vizsgálatok, 

g) to archive, settle disputes, investigations or any 
other petitions/complaints  which involve us and 
to perform risk checks on our procedures and 
processes and to conduct audits or investigations 
in our company, 

h) számítógépes rendszerek (pl. alkalmazások, 
hálózat, infrastruktúra, weboldal) és helyszínek 
magas szintű biztonságának megteremtése. 

h) to ensure a high level of security both in what 
concerns the computer systems (e.g. applications, 
network, infrastructure, website) and physical 
locations, 

i) az Ön igény szerinti támogatási szolgáltatásokkal 
való ellátása. 

i) to provide you with support services when you 
request so. 

  
Tájékoztatás Information 

Minden alkalommal, amikor személyes adatokat igénylünk 
Öntől, vagy más személyektől szerezzük be az adatokat, 
tájékoztatjuk Önt a következőkkel kapcsolatos kérdésekről: 

Every time we get personal data from you or we obtain your 
data from other entities, we'll let you know about issues 
related to:  

a) a személyes adatok kezelőjének személyazonosító 
és elérhetőségi adatai, 

a) identity and contact details of operator of personal 
data,  

b) az adat típusa b) the type of data, 
c) az adatkezelés célja c) the purposes of processing,  
d) az adatkezelés alapja d) the basis of processing,  
e) amennyiben az adatkezelést jogi előírás, 

szerződéses rendelkezés teszi kötelezővé, ennek 
ténye és a megtagadás következményei 

e) the need for processing as a result of a legal 
provision/execution of a contract, and the 
consequences of your refusal, 

f) azon címzettek kategóriái, akik részére az Ön 
személyes adatait továbbítjuk, 

f) the categories of recipients to whom we submit 
your personal information,  

g) amennyiben az adatokat harmadik országba 
továbbítjuk, ennek ténye 

g) if we transmit these data to a third country,  

h) az adatok tárolásának időtartama h) the duration for which we store these data and  
i) az Ön személyes adatok kezelésével kapcsolatos 

jogai 
i) your rights in relation to the processing of personal 

data. 
Ezen információkat vagy ar Értesítések útján, vagy más, 
erre alkalmas módon tesszük elérhetővé (pl. poszterek, 
szimbólumok stb.) 

This information will be available either in Notifications or 
other means used by us to achieve this purpose (e.g. posters, 
symbols, etc.) 

  
Hozzáférés az adatokhoz Access to your data 
Az adatokhoz való hozzáférést csak azon személyek vagy 
szervezetek számára tesszük lehetővé, amelyekkel az 

Access to your data will only be provided to those 
individuals or entities with whom we collaborate for 



adatkezelés során együttműködünk, és amelyekkel 
kapcsolatban igazolt ennek törvényes alapja a GDPR 
rendelkezésekkel összhangban, vagy ha jogi 
kötelezettségünk alapján kell rendelkezésre bocsátanunk az 
adatokat.. 

processing purposes and for whom we (the new or the 
intended recipients) can justify a legitimate ground in 
accordance with the GDPR provisions or if we have a legal 
obligation to provide your data. 

Az alábbi személyek és azok alkalmazottai rendelkeznek 
hozzáféréssel az Ön adataihoz: 

The following entities and their employees will have access 
to your data: 

a) informatikai szolgáltatók (pl. szoftverek 
karbantartása és fejlesztése, helyszíni karbantartás 
és fejlesztés), 

a) IT service providers (e.g., software maintenance 
and development, site maintenance and 
development), 

b) piackutatási szolgáltatók, a 
marketingkommunikációs szolgáltatók, a 
forgalmat és online eszközök felhasználását 
felügyelő szolgáltatók, különböző 
marketingeszközök testre szabását végző 
szolgáltatók, szociális média forrásokon keresztül 
nyújtott marketingszolgáltatások nyújtói, 
marketing tartalomszolgáltatók, 

b) market research service providers, service 
providers used for the transmission of the 
marketing communications, providers of traffic 
monitoring service and online tools users’ 
behavior, providers of customization of various 
types of marketing, providers of marketing 
services through social media resources, content 
providers for marketing, 

c) a Nepi Rockcastle Group cégcsoport tagjai (a 
továbbiakban: "Cégcsoport"). 

c) Companies in the Nepi Rockcastle Group (the 
"Group"). 

Ezen személyektől és személyzetüktől megköveteljük, hogy 
tiszteletben tartsák az adatok bizalmas jellegét, és az Ön 
adatai kezelésének biztonságát magas szinten garantálják. 

We will require these entities and their staff to respect the 
confidentiality of these data, ensuring a high level of security 
for your data processing.  

Továbbá az Ön adatait megfelelően indokolt kérés esetén 
vagy jogi kötelezettségünk alapján továbbítjuk bírói, 
közszolgálati, központi és helyi államigazgatási szerveknek 
is. 

We will also provide your personal data to judicial bodies, 
public institutions, or central and local public authorities, 
based on a duly substantiated request or legal obligation. 

  
Személyes adatok biztonsága Security of personal data 

Minden szükséges biztonsági intézkedést megteszünk 
annak érdekében, hogy megvédjük az Ön átadott, tárolt 
vagy más módon kezelt személyes adatait a 
megsemmisítés, elvesztés, jogellenes vagy véletlen 
változás, illetéktelen közzététel vagy jogosulatlan 
hozzáférés ellen, valamint bármilyen más jogellenes 
feldolgozás ellen. Az Ön személyes adataival 
kapcsolatosan végrehajtott biztonsági intézkedések 
biztosíthatják a feldolgozó rendszerek és szolgáltatások 
bizalmas kezelését, integritását, elérhetőségét és 
folyamatos rugalmasságát, valamint a személyes adatok 
időben történő elérhetőségének és 
hozzáférhetőségének lehetőségét, ha fizikai vagy 
technikai esemény bekövetkezik. 

We will take all necessary security measures to protect your 
personal data transmitted, stored or otherwise processed 
against destruction, loss, unlawful or accidental change, 
unauthorized disclosure or unauthorized access, as well as 
against any other unlawful processing. The security 
measures we implement with regard to your personal data 
can ensure the confidentiality, integrity, availability and 
continued resilience of processing systems and services, as 
well as the capacity to restore the availability of and access 
to personal data in a timely manner if a physical or technical 
incident occurs. 

  
A GDPR értelmében személyes adatokkal kapcsolatos 
jogsértések esetén megfelelően értesítenünk kell az 
illetékes hatóságot és az érintett személyt. 

As provided by the GDPR, in case of personal data 
breaches, we will properly inform the relevant authorities 
and relevant persons.  

  
  

Személyes adatok pontossága Accuracy of personal data 
A megfelelő eljárások alkalmazásával biztosítjuk az 
általunk kezelt személyes adatok pontosságát. Ezért 
minden szükséges lépést megteszünk annak érdekében, 
hogy a feldolgozási célok szempontjából pontatlan 
személyes adatokat haladéktalanul töröljük vagy 
pontosítsuk. 

We process personal data that is accurate and has an updated 
procedure in place. Thus, we take all necessary steps to 
ensure that inaccurate personal data, in view of the 
processing purposes, are erased or rectified without delay. 

  
  

Tárolási időszak Storage period 



Az Ön adatait annyi időszakra kezeljük és tároljuk, mely 
a Weblaphoz való hozzáférés biztosításáhpz szükséges. 

Your personal data are processed and stored during the 
necessary period for which we provide the access to the 
website.  

  
Az Ön jogai Your rights 

Önt, mint a Weblap felhasználóját, az alábbi jogok 
illetik meg, amelyeket külön és együttesen is 
gyakorolhat az Önnel kapcsolatos, általunk kezelt 
adatokkal kapcsolatban: 

As a Website user, you have the following rights which can 
be exercised individually or cumulatively with respect to the 
personal data we hold about you:  

  
a) Hozzáférés – Ön megerősítést kérhet tőlünk 

arról, hogy kezeljük-e a személyes adatait, vagy 
nem, és amennyiben igen, hozzáférést és bizonyos 
információkat kérhet azokról. Kérelemre 
másolatot készítünk a kezelt személyes adatokról. 
További másolatok esetében azok költségét 
felszámítjuk. 

a) Right of access - you may request confirmation if 
your personal data are processed or not by us, and 
if so, you may request access thereto, as well as 
certain information about this. Upon request, we 
will also issue a copy of the processed personal 
data. The request for additional copies will be 
charged based on the actual costs incurred by us, 

  
b) Helyesbítés – Ön a pontatlan személyes adatait 

helyesbíttetheti, és a hiányos információkat 
kiegészítheti, beleértve a további információk 
megadását. 

b) Right to rectification - you can get your 
inaccurate personal data rectified and also 
supplement incomplete data, including by 
providing additional information. 

  
c) Törlés (elfeledtetés) – a jogszabály által 

meghatározott esetekben Ön adatai törlését 
igényelheti tőlünk. A személyes adatok törlése 
kérhető, ha: 

c) Right to delete data ("the right to be 
forgotten") - in situations expressly regulated by 
law, you can obtain from us the deletion of the 
data. Thus, you can request deletion of personal 
data if: 

- az adatok már nem szükségesek ahhoz a 
célhoz, amely alapján gyűjtötték, vagy 
kezelik; 

- the data are no longer necessary for the 
purposes for which they were collected 
or otherwise processed; 

- Ön az adatkezelés alapját képező 
hozzájárulását visszavonta; 

- you withdraw your consent on the basis 
of which processing takes place; 

- Ön él az adatkezelés elleni tiltakozás 
jogával; 

- you oppose to the processing under the 
right of opposition; 

- a személyes adatok kezelése jogellenes; - processing your personal data is illegal; 

- az adatot valamely fennálló 
kötelezettségünk miatt kell törölnünk. 

- data must be deleted for compliance with 
a legal obligation incumbent on us. 

  
d) Adatkezelés korlátozása – Ön a jogszabály által 

meghatározott alábbi esetekben személyes adatai 
kezelésének korlátozását igényelheti tőlünk: 

d) Right to restrict processing - you may request 
the restriction of processing of personal data in 
certain situations governed by law, as follows: 

- Ön vitatja az adatok pontosságát azon 
időszak vonatkozásában, amely időszakra 
a kérdéses adatok pontossága igazolt; 

- you contest the accuracy of your data, for 
the time the accuracy of the concerned 
data is checked; 

- az adatkezelés jogellenes és Ön tiltakozik 
a törlés ellen; 

- processing is illegal and you oppose to 
the deletion of data; 

- az adat számunkra már nem, azonban az 
Ön számára jogos érdeke 
érvényesítéséhez, vagy jogai bíróság előtti 
megóvásához még szükséges; 

- you need these data to establish, exercise 
or defend some rights in court, and we no 
longer need this data; 

- Ön tiltakozik az adatkezelés ellen azon 
időszak vonatkozásában, amely időszakra 
mi igazoljuk, hogy jogos érdekünk 
megelőzi az Ön jogait és érdekeit. 

- you opposed the processing of personal 
data for the period in which we check if 
our legitimate interests prevail over the 
interests of your rights and freedoms. 

A fenti esetekben a tárolás kivételével a további adatkezelést 
megszüntetjük. 

In these situations, except for storage, the data will not be 
processed anymore. 

  
e) Tiltakozás adatkezelés ellen – Ön bármikor 

tiltakozhat az adatkezelés ellen, akár saját konkrét 
e) Right to object to the processing of personal 

data - you can object at any time, for reasons 



helyzetével összefüggő okból, akár jogos érdekünk 
alapján, vagy adott esetben közhatalomtól eredő 
vagy közérdeket szolgáló feladatunk gyakorlása 
alapján végzett adatkezelés miatt (beleértve a 
profilok létrehozását is); 

related to your particular situation, to processing 
(including profiling) based on our legitimate 
interest or, where appropriate, on us exercising a 
task which is in the public interest or results from 
the exercise of a public authority with which we 
would have been invested thereby. 

Az elektronikus úton küldött marketinganyagok rövid 
tájékoztatást tartalmazhatnak arról, hogy milyen módon 
lehet kifogásolni a direkt marketing érdekében felhasznált 
személyes adatok kezelését. Amennyiben ellenzi a személyes 
adatok direkt marketing célból történő kezelését, a 
személyes adatait a továbbiakban nem használjuk fel ezekre 
a célokra. 

 

Marketing materials sent electronically may contain brief 
information on your option of objecting to the processing 
of personal data in order to perform direct marketing. If you 
object to the processing of personal data for direct 
marketing purposes, your personal data will no longer be 
used in for these purposes. 

A direkt marketing tevékenységgel szembeni kifogás joga 
akkor illeti meg, ha a személyes adatok direkt marketing célú 
kezelése az (i) jogos érdekünkön, vagy (ii) velünk fennálló 
szerződéses jogviszonyon alapul illetve hasonló termékekkel 
kapcsolatos, azonban nem a már megadott hozzájáruláson 
alapul. 
 

The right to object to the direct marketing activity is 
available when the processing of personal data for direct 
marketing purposes is based on (i) our legitimate interest, or 
(ii) on the existing contractual relationship with us and 
concerns products that are similar to those already 
contracted, and not on the consent given. 

  
f) Adathordozhatóság – Ön a szolgáltatott adatot 

kérheti, illetve megkaphatja tőlünk automatikusan 
olvasható, strukturált formában, továbbá kérheti, 
hogy az egy másik adatkezelőnek továbbításra 
kerüljön. Ez a jog csak olyan személyes adatra 
vonatkozik, amelyet közvetlenül Ön szolgáltatott, 
és amely adatot automatikus eszközökkel 
kezelünk, és amely adatkezelés alapja szerződés 
teljesítése vagy az Ön hozzájárulása. 

f) Right to data portability - you can receive your 
personal data in a structured, readable format, and 
you can request that the data be passed to another 
operator. This right applies only to personal data 
provided directly by you, and only if the processing 
of personal data is done by automated means and 
is legally based on either the execution of a 
contract or the consent of that person, 

  
g) Panasz – Ön személyes adatai kezelésének módja 

miatt panaszt tehet. A panaszt a Nemzeti 
Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál 
kell megtenni (a továbbiakban: “NAIH”) – 
részletek: www.naih.hu 

g) Right to complain - you can complain about how 
we processes your personal data. The complaint 
will be filed with the National Authority for Data 
Protection and Freedom of Information ("NAIH 
") - details at www.naih.hu 

  
h) Hozzájárulás visszavonása – Ön a személyes 

adatai kezeléséhez adott hozzájárulását bármikor 
visszavonhatja, azokban az esetekben, amikor az 
adatkezelés alapja a hozzájárulás. A hozzájárulás 
visszavonása csak a jövőre nézve hatályos, és a 
visszavonást megelőző adatkezelés érvényes 
marad. 

h) Right to withdraw your consent - you may at any 
time withdraw your consent to the processing of 
personal data in cases where processing is based on 
consent. Withdrawal of the consent will only have 
effect for the future, and processing prior to the 
withdrawal remains valid. 

  
i) Automatizált döntésekkel kapcsolatos további 

jogok - amennyiben szolgáltatások nyújtása során 
a személyes adatokkal kapcsolatban automatikus 
döntéseket alkalmazunk, és ezek Önt jelentősen 
érintik, Ön (a) emberi beavatkozást kérhet az 
említett adatkezelés tekintetében; (b) kifejtheti 
véleményét  az adatkezeléssel összefüggésben; (c) 
magyarázatot kérhet az említett döntésekkel 
kapcsolatban; (d) a döntéseket megtámadhatja. 

i) Additional rights related to automated 
decisions used in the delivery of services - if we 
make automated decisions about personal data and 
these decisions affect you significantly, you can (a) 
obtain human intervention with respect to said 
intervention, (b) express your point of views on 
such processing, (c) obtain explanations of the 
decision made and (d) contest that decision. 

  
A fenti jogok akár egyedileg, akár összesítve 
érvényesíthetők, levélben vagy e-mailben az alábbi címekre 
címezve: 

These rights may be exercised, either individually or by 
aggregation sending a letter/message in the following ways: 

http://www.naih.hu/
http://www.naih.hu/


- postai úton: Symmetry Arena Kft. 11134 
Budapest,Váci út 33.   

- by post, at:  Symmetry Arena Kft. 11134 
Budapest,Váci út 33.   

- e-mailben: info@arenamall.hu  
Data.Protection@nepirockcastle.com 

- by email, at the email address: 
 info@arenamall.hu  

Data.Protection@nepirockcastle.com. 
A fentieken túlmenően, a cégcsoport szintjén adatvédelmi 
tisztviselő (“DPO”) került kinevezésre, akivel Ön bármilyen, 
személyes adatok védelme és az adatvédelmi jogok 
gyakorlása tekintetében bármilyen, aggodalomra okot adó 
körülmény felmerülése esetén kapcsolatba léphet. A DPO 
megkeresésére írásbeli, dátummal és aláírással ellátott 
kérelem fenti kapcsolattartási címeken történő benyújtásával 
van lehetőség. 

In addition, a Data Protection Officer ("DPO") has been 
appointed at the Group level, who can be contacted if there 
are any concerns about the protection of personal data and 
the exercise of data protection rights. The DPO may be 
contacted by the means of a written, dated and signed 
application, using the contact details mentioned above. 

  
Az Adatvédelmi Irányelvek és az adatkezeléssel 
összefüggő további dokumentumok 

Privacy Policy and other documents relating to the 
processing of personal data 

A jelen Adatvédelmi Irányelvek olyan általános 
keretszabályzat, amely a vállalatunkon belüli személyes 
adatfeldolgozás elveit szabályozza. 

 

This Privacy Policy is the general framework that reflects the 
principles of personal data processing within our company. 

Weblapunkra (továbbiakban: Weblap) történő látogatáskor 
a következő személyes adatokat kezeljük: IP-cím, böngésző 
típusa, használt számítógép típusa és a használt rendszer, a 
látogatás dátumát és időpontját illetve helyét. 

When visiting our website (the "Website"), we process the 
following personal data: the IP address, the browser type, 
the type of computer used, and the used system, the date 
and time of access and your location.  

A Weblap használatának eredményeként cookie-kat vagy 
más hasonló technikai eszközöket helyezünk el a 
számítógépén, annak érdekében, hogy Ön könnyedén és 
hatékonyan hozzáférhessen Weblapunk szolgáltatásaihoz, 
illetve hogy Weblapunk szolgáltatásait, azok védelmét és 
fejlesztését biztosítsuk. A cookie-kkal kapcsolatos további 
információk megtalálhatók a Cookie Szabályzatában, amely 
megtalálható Weblapunkon, a "Cookie-k" részben. 

As a result of the use of the Website, we place cookies or 
other similar technical means on your computer to help you 
access the services of our Website with ease and efficiency, 
and to provide, protect and improve our Website’s features. 
More information about cookies can be found in the Cookie 
Policy available on our website, at “Cookies” section.  

  
Az Adatvédelmi Irányelvek módosítása Changes to the Privacy Policy 
A jelen Adatvédelmi Irányelvek utolsó módosításának 
időpontja: 2019.07.01 

This Privacy Policy was last updated on 2019.07.01 

Fenntartjuk a jogot, hogy bármikor felülvizsgáljuk és 
frissítsük a jelen Adatvédelmi Irányelveket. A frissített 
dokumentumban foglalt további információk a Weblapon is 
megtalálhatók lesznek. Ezért kérjük, látogasson el 
Weblapunkra, ellenőrizze az Adatvédelmi Irányelvek 
megfelelő részét, mert az utolsó látogatása óta változhatott. 
Ha bármilyen kérdése van az ezen az oldalon található 
információkkal kapcsolatban, kérjük, lépjen kapcsolatba 
velünk a data.protection@nepirockcastle.com címen. 

We reserve the right to revise and update this Privacy Policy 
at any time. Additional information will be included in this 
updated document, available on our website. Therefore, 
please check the relevant section of our Privacy Policy when 
you visit the Website, because it may have changed since 
your last visit. If you have any questions about the 
information contained in this page, please contact us at 
data.protection@nepirockcastle.com .    
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