Adatkezelési tájékoztató a Black Cell weboldalakkal összefüggésben végzett
adatkezelésekre vonatkozóan
A Black Cell Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1064 Budapest, Vörösmarty utca
67. IV. em. 2.; cégjegyzékszám: 01-09-943820; adószám: 22793348-2-42; képviseletre jogosult
személy: Gyebnár Gergő ügyvezető), mint adatkezelő és weboldal-üzemeltető (a továbbiakban:
adatkezelő vagy Black Cell), elkötelezett az ügyfelei és üzleti partnerei személyes adatainak védelme
iránt és megteszi mindazokat a szervezési és technikai intézkedéseket, amelyek garantálják az ügyfelek
és üzleti partnerek személyes adatainak biztonságát.
Adatkezelő az alábbiakban teszi közzé a https://blackcell.hu/ és a https://blackcell.io/, weboldalak és
ezen weboldalak aloldalaival összefüggésben végzett adatkezelésekre vonatkozó tájékoztatóját.
A tájékoztató tartalmazza a weboldalak látogatóinak személyes adatai kezelésével kapcsolatos
gyakorlatot, a kezelt adatok körét, a személyes adatok védelme érdekében megtett intézkedéseket és
az érintett természetes személyek jogai gyakorlásának módját és lehetőségeit. Az érintett természetes
személyek a jelen adatkezelési tájékoztatót az adatkezelő weboldalain elektronikusan is
megismerhetik.
Kezelt személyes adatok többek közt, de nem kizárólag a név, a cégnév, a telefonszám az IP cím, az
azonosító, a regisztráció időpontja, az e-mail cím, a tartózkodási hely, a weboldalaink és közösségi
oldalaink használatával kapcsolatos információk, az adatkezelővel folytatott kommunikáció.
Az adatkezelés szerződésen, önkéntes hozzájáruláson, az érintett felek üzleti kapcsolatához fűződő
jogos érdekén, illetve törvényi felhatalmazáson alapul. Az önkéntes hozzájáruláson alapuló
adatkezeléshez való hozzájárulást az érintett bármikor visszavonhatja vagy élhet az adataihoz való
hozzáféréséhez, azok helyesbítéséhez, korlátozásához és törléséhez való jogával.
Az adatokat üzleti kapcsolattartásra, hírlevél küldésre, szakmai események szervezése körében,
álláshirdetésre jelentkezés során, illetve statisztikai és marketingelemzés, marketing és remarketing
célokra, rendszertesztelésre, ügyfél-elégedettségi felmérések használata körében, valamint
weboldalaink karbantartásának és fejlesztésének segítésére kezeljük. A személyes adatok kezelésével
profilalkotást végezhet az adatkezelő, amely minden eseten kizárólag az érintett hozzájárulásával
történik.
Az adatokat az érintett hozzájárulásának visszavonásáig vagy a törvényes határidő lejártáig,
álláshirdetés esetén a hirdetés lezártáig vagy az érintett hozzájárulásával annak visszavonásáig kezeli
az adatkezelő.
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Az adatkezelés során az adatokhoz kizárólag célhoz kötötten, ellenőrzött körülmények között és csak
azok férhetnek hozzá, akiknek a feladataik teljesítéséhez szükséges. Az adatkezelő az
adatfeldolgozóitól is megköveteli azokat az alábbiakban részletezett magas szintű védelmi
intézkedéseket, amelyeket maga is megvalósít az adatkezelés során.
1. Hírlevélküldésre vonatkozó adatkezelés
1.1. Az adatkezelés érintettjei a https://blackcell.hu/ és a https://blackcell.io/ weboldalakon és
ezen weboldalak aloldalain hírlevél küldésére feliratkozó természetes személyek.
1.2. A személyes adatok kezelésének jogalapja az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679
rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése
tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK
rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) 6. cikk (1) bekezdésének
a) pontjával összhangban az érintett természetes személyek hozzájárulása az adatkezeléshez.
1.3. A kezelt adatok köre az érintett neve és e-mail címe.
1.4. Az adatkezelés időtartama: adatkezelő a személyes adatokat az érintett hozzájárulásának
visszavonásáig kezeli. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájárulás visszavonását
megelőző adatkezelés jogszerűségét.
1.5. Az adatkezelés célja adatkezelő portfóliójában elérhető termékekről és szolgáltatásokról való
tájékoztatás nyújtása, az érintett tájékoztatása.
1.6. Adatkezelő a hírlevélküldésre vonatkozó adatkezelési folyamatban adatfeldolgozó, a
Magyarországon bejegyzett Webdream Kft. (székhely: 1037 Budapest, Testvérhegyi lejtő 10.;
telefon: +36 1 700 4040; elektronikus levélcím: info@webdream.hu) szolgáltatásait veszi
igénybe, a IUNO hírlevélküldő platform üzemeltetése céljából. Adatkezelő fenntartja magának
a jogot, hogy a jövőben további adatfeldolgozót vonjon be az adatkezelési folyamatba,
amelyről jelen adatkezelési tájékoztató módosításával tájékoztatja az érintetteteket.
2. Webes kapcsolatfelvételre vonatkozó adatkezelés
2.1. Az adatkezelés érintettjei a https://blackcell.hu/ és a https://blackcell.io/ weboldalakon és
ezen weboldalak aloldalain a dedikált kapcsolatfelvételi űrlapokat személyes adataikkal kitöltő
és adatkezelő részére megküldő természetes személyek.
2.2. A személyes adatok kezelésének jogalapja az általános adatvédelmi rendelet 6. cikk (1)
bekezdésének a) pontjával összhangban az érintett természetes személyek hozzájárulása az
adatkezeléshez.
2.3. A kezelt adatok köre az érintett neve, e-mail címe, telefonszáma, illetve munkahelyének neve.
Az érintett az üzenetküldési mezőben jogosult további adatokat megadni szabad szöveg
keretében, amelyek tartalmazhatnak személyes adatokat.
2.4. Az adatkezelés időtartama: adatkezelő a személyes adatokat az érintett hozzájárulásának
visszavonásáig kezeli. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájárulás visszavonását
megelőző adatkezelés jogszerűségét.
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2.5. Az adatkezelés célja adatkezelő portfóliójában elérhető termékekről és szolgáltatásokról való
tájékoztatás nyújtása, az érintett tájékoztatása az egyedileg felmerülő kérdések
vonatkozásában.
2.6. Adatkezelő a webes kapcsolatfelvételre vonatkozó adatkezelési folyamatban adatfeldolgozó
szolgáltatásait nem veszi igénybe. Adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy a jövőben
további adatfeldolgozót vonjon be az adatkezelési folyamatba, amelyről jelen adatkezelési
tájékoztató módosításával tájékoztatja az érintetteteket.
3. Álláspályázattal kapcsolatos adatkezelés
3.1. Az adatkezelés érintettje az adatkezelő részére álláspályázatát elektronikusan vagy papír
alapon benyújtó természetes személy.
3.2. A személyes adatok kezelésének jogalapja az általános adatvédelmi rendelet 6. cikk (1)
bekezdésének a) pontjával összhangban az érintett természetes személyek hozzájárulása az
adatkezeléshez.
3.3. A kezelt adatok köre elsődlegesen az érintett neve, képmása, születési helye és ideje,
kapcsolattartási adatai (e-mail címe, telefonszáma, postacíme), szakmai tapasztalata és
kompetenciái, iskolai végzettségre vonatkozó információk, továbbá minden olyan személyes
adat, amelyet az érintett adatkezelő tudomására hoz az álláspályázata kapcsán.
3.4. Az adatkezelés időtartama az érintett által adatkezelő tudomására hozott személyes adatokat
elsősorban az érintett hozzájárulásának visszavonásáig, egyébként jelen adatkezelési
tájékoztató 3.5. pontja szerinti adatkezelési cél megszűnéséig, így az álláspályázat betöltéséig
vagy az adott álláslehetőség kiírásának megszüntetéséig kezeli. Amennyiben az érintett külön
hozzájárulását adja, az adott álláspályázat kiírásának megszüntetését követően a benyújtott
álláspályázata további 6 hónapig megőrzése kerülhet.
3.5. Az adatkezelés célja az adatkezelő által kiírt álláspályázatok betöltése a kompetenciáiban és
szakképesítésében legmegfelelőbb, álláspályázatot benyújtó természetes személyek által.
3.6. Adatkezelő az álláspályázatokkal összefüggő adatkezelések vonatkozásában a következő
adatfeldolgozók szolgáltatásait veheti igénybe: ügyvédi iroda (Kelemen, Mészáros, Sándor és
Társai Ügyvédi Iroda, H-1052 Budapest, Váci utca 24.), könyvelőiroda (Adóideál Plusz Kft, H1194 Budapest, Zalaegerszegi út 160. fszt. 6.), disaster recovery site (RackForest Kft, H-1132
Budapest, Victor Hugo u. 18-22.). Adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy a jövőben
további adatfeldolgozót vonjon be az adatkezelési folyamatba, amelyről jelen Adatkezelési
tájékoztató módosításával tájékoztatja az érintetteket.
3.7. A személyes adatok megismerésére kizárólag adatkezelővel munkaviszonyban vagy egyéb
munkajogviszonyban álló, és az álláspályázatok adminisztrációjában vagy elbírálásában
résztvevő természetes személyek, valamint a 3.6. pontban ismertetett adatfeldolgozók
jogosultak. Adattovábbításra kizárólag a 3.6. pont szerinti adatfeldolgozók vonatkozásában,
valamint törvényi kötelezettség, illetve hatósági határozat teljesítése esetén van lehetőség.
4. Jogi igényérvényesítéssel kapcsolatos adatkezelés
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4.1. Az adatkezelés érintettjei az adatkezelővel jogviszonyban álló természetes személyek.
4.2. A személyes adatok kezelésének jogalapja az általános adatvédelmi rendelet 6. cikk (1)
bekezdésének f) pontja szerint az adatkezelő jogos érdeke.
4.3. A kötelezően kezelt adatok köre a jogi igények előterjesztéséhez és érvényesítéséhez
szükséges személyes adatok, így különösen, de nem kizárólag hivatalos kommunikáció (e-mailen és postai úton).
4.4. Az adatkezelés időtartama: adatkezelő a személyes adatokat a Polgári Törvénykönyvről szóló
2013. évi V. törvény szerinti igényérvényesítési idő végéig, legkésőbb a felek között fennálló
jogviszony megszűnését követő 5. naptári év végéig kezeli.
4.5. Az adatkezelés célja jogi igényérvényesítés, valamint jogvitában vagy hatósági eljárásban
történő sikeres védekezés biztosítása.
4.6. Adatkezelő a jogi igényérvényesítéssel kapcsolatos adatkezelési folyamatban adatfeldolgozó
szolgáltatásait nem veszi igénybe. Adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy a jövőben
további adatfeldolgozót – elsősorban egyéni ügyvédet vagy ügyvédi irodát – vonjon be az
adatkezelési folyamatba, amelyről jelen adatkezelési tájékoztató módosításával tájékoztatja
az érintetteteket.
5. Deal regisztrációval kapcsolatos adatkezelés
5.1. Az adatkezelés érintettjei a https://blackcell.hu/ és a https://blackcell.io/ weboldalakon és
ezen weboldalak aloldalain a dedikált kapcsolatfelvételi űrlapokat személyes adataikkal kitöltő
és adatkezelő részére megküldő, illetve kapcsolattartási személyes adataikat adatkezelőnek
egyéb módon nyilvánosságra hozó természetes személyek.
5.2. A személyes adatok kezelésének jogalapja az általános adatvédelmi rendelet 6. cikk (1)
bekezdésének a) pontjával összhangban az érintett természetes személyek hozzájárulása az
adatkezeléshez.
5.3. A kezelt adatok köre az érintett neve, e-mail címe, telefonszáma, illetve munkahelyének neve.
Az érintett jogosult további adatokat megadni szabad szöveg keretében, amelyek
tartalmazhatnak személyes adatokat.
5.4. Az adatkezelés időtartama: adatkezelő a személyes adatokat az érintett hozzájárulásának
visszavonásáig kezeli. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájárulás visszavonását
megelőző adatkezelés jogszerűségét.
5.5. Az adatkezelés célja a kereskedelmi ajánlatok finomhangolása, illetve a deal regisztrációs
folyamatban való részvétel, amely szavatolja a potenciális vevő partnerek részére a kedvező
árazási struktúra alkalmazását adatkezelő beszállító partnereinél.
5.6. Adatkezelő a deal regisztrációs adatkezelési folyamatban az alábbi adatfeldolgozók
szolgáltatásait veszi igénybe. Adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy a jövőben további
adatfeldolgozót vonjon be az adatkezelési folyamatba, amelyről jelen adatkezelési tájékoztató
módosításával tájékoztatja az érintetteteket.
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5.6.1. Clico Hungary Kft. (1134 Budapest, Dévai utca 26-28.; cégjegyzékszám: 01-0276058;
elektronikus levélcím: info@clico.hu);
5.6.2. Palo Alto Networks Ltd. (székhely: 3000 Tannery Way, Santa Clara, CA 95054;
elektronikus levélcím: info@paloaltonetworks.com);
5.6.3. IBM Magyarországi Kft. (székhely: 1117 Budapest, Neumann János utca 1.;
cégjegyzékszám: 01-09-060028);
5.6.4. Sophos Kft. (székhely: 1117 Budapest, Alíz utca 1.; cégjegyzékszám: 01-09-988725;
elektronikus levélcím: info@sophos.com);
5.6.5. VERACOMP Kft. (székhely: 2038 Sóskút, Rákóczi utca 14.; cégjegyzékszám: 13-09204542, elektronikus levélcím: sales@veracomp.hu);
5.6.6. HRP Europe Kft. (székhely: 1033 Budapest, Huszti út 34.; cégjegyzékszám: 01-09663082; elektronikus levélcím: info@hrp.hu);
5.6.7. Arrow ECS Számítástechnikai Kft. (székhely: 1117 Budapest, Neumann János utca 1/E.
1. em.; cégjegyzékszám: 01-09-698831; elektronikus levélcím: info.ecs.hu@arrow.com);
5.6.8. Acunetix Ltd. (székhely: 101 Finsbury Pavement, Moorgate, London, EC2A 1RS United
Kingdom; elektronikus levélcím: support@acunetix.com).
6. Microsoft Teams alkalmazás használatával kapcsolatos adatkezelés
6.1. A Microsoft Teams alkalmazáson keresztül lebonyolított videó-, vagy hanghívás megbeszélés
közös adatkezelője a Black Cell és a Microsoft Corporation, amelynek európai működését
adatvédelmi kérdésekben a Microsoft Ireland Operations Limited – székhely: One Microsoft
Place, South County Business Park, Leopardstown, Dublin 18, Ireland felügyeli.
6.2. Az adatkezelés érintettjei a videó-, vagy hanghívás megbeszélésen résztvevő természetes
személyek.
6.3. A személyes adatok kezelésének jogalapja az általános adatvédelmi rendelet (44) és (47)
preambulumbekezdésével összhangban az általános adatvédelmi rendelet 6. cikk (1)
bekezdésének f) pontja alapján az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdeke.
6.4. A kezelt adatok köre a Microsoft Teams alkalmazáson keresztül az adatkezelő által az
alkalmazás funkcióinak használatával és a kommunikációval kapcsolatos információkról,
például a kommunikáció dátumáról és idejéről, és a kommunikációban részt vevő
felhasználókról gyűjtött adatok.
6.5. Az adatkezelés célja az üzleti kollaboráció digitális módon történő megvalósítása, az
alkalmazás hatékonyabb működésének biztosítása, valamint a legjobb felhasználói élmény
nyújtása az érintettek számára.
6.6. A Microsoft Teams alkalmazás használatával kapcsolatos adatvédelmi kérdésekben a
Microsoft Corporation az erre rendszeresített űrlapon (https://www.microsoft.com/huHU/concern/privacy) nyújt felvilágosítást.
7. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok
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7.1. Az érintett jogosult a személyes adatok kezelése vonatkozásában élni az általános adatvédelmi
rendelet 15-22. és 34. cikkeiben foglalt jogaival, így különösen, de nem kizárólag jogosult élni
a tájékoztatáshoz, helyesbítéshez, törléshez, adatkezelés korlátozásához és tiltakozáshoz való
jogával élni, a jelen adatkezelési tájékoztató 7.2. pontja szerinti adatvédelmi tisztviselőn
keresztül.
7.2. Az adatvédelmi tisztviselő minden esetben köteles egy hónapon belül elbírálni az érintettől
beérkező tájékoztatási vagy jogérvényesítési kérelmet, és az elbírálásról vagy a kérelme
alapján végrehajtott tevékenységekről tájékoztatni. Az adatvédelmi tisztviselő személye
Baranya Zsolt (postacím: 1064 Budapest, Vörösmarty utca 67. IV. em. 2.; e-mail:
dpo@blackcell.io).
7.3. Adatkezelő adatkezelési tevékenységére az érintett természetes személy bejelentést tehet az
információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény
(továbbiakban: Infotv.) 51/A. § alapján és az általános adatvédelmi rendelet 57. cikk (1)
bekezdésének alapján a kijelölt felügyeleti hatóságnál. A felügyeleti hatóság Magyarországon
a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH, székhely: 1055 Budapest, Falk
Miksa u. 9-11.; postacím: 1363 Budapest, Pf.: 9.; telefon: +36 (30) 683-5969 és +36 (30) 5496838; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu).
7.4. Az érintett a jogainak megsértésének vélelmezése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz
fordulhat. A per elbírálása a Fővárosi Törvényszék hatáskörébe tartozik. A per az érintett
választása szerint az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is
megindítható.
8. „Cookie”-k kezelése
8.1. Adatkezelő jelen adatkezelési tájékoztató szerinti weboldalain „cookie” -kat (továbbiakban
„sütik”) alkalmaz. A sütik olyan fájlok, melyek azonosító információkat tárolnak a weboldalakat
letöltő természetes személyek végberendezésén. Az elektronikus hírközlési ágazatban a
személyes adatok kezeléséről, feldolgozásáról és a magánélet védelméről szóló 2002/58/EK
Európai Parlamenti és Tanácsi irányelv (továbbiakban: elektronikus hírközlési adatvédelmi
irányelv) rendelkezéseivel összhangban a sütik alkalmazásának céljáról előzetesen tájékoztatni
kell a felhasználókat. A sütik használata a felhasználó hozzájárulásához kötött, ezért
lehetőséget kell biztosítani, hogy a sütik végberendezésre való telepítését a felhasználó
megtagadja.
8.2. A sütik használatának célja a látogatók, azaz a felhasználók azonosítása, egymástól való
megkülönböztetése, a munkamenetek azonosítása, a munkamenetekben megadott adatok
tárolása, a tárolt adatok elvesztésének megakadályozása, illetve a látogatók nyomon követése
és webanalitikai mérések annak érdekében, hogy adatkezelő személyre szabott kiszolgálást
nyújthasson a látogatók részére.
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8.3. Az adatkezelés jogalapja a statisztikai és marketing célú adatkezelés, a magasabb felhasználói
élmény nyújtása és a honlapok működésének biztosítása az adatkezelő jogos érdeke, illetve az
érintettek hozzájárulása az adataik kezeléséhez.
8.4. A kezelt személyes adat az érintett IP címe.
8.5. A honlapok használata során felhasználónak lehetősége van kiválasztani, hogy mely sütiket
engedélyezi. Ezt a hozzájárulást a felhasználó bármikor visszavonhatja és törölheti az
eszközére elhelyezett süti fájlokat. Felhasználó eszköze a honlap eléréséhez használt asztali
számítógép, laptop, okostelefon vagy táblagép lehet.
8.6. A sütik használója szerint megkülönböztethetünk saját és harmadikfeles sütiket. Valamint
állandó (persistent) sütiket, amelyek meghatározott ideig vagy a felhasználó általi törlésig a
felhasználó eszközén maradnak. Illetve munkamenet (session) sütiket, amelyek ideiglenesen
kerülnek a felhasználó eszközére, a munkamenet végeztével vagy a böngésző bezárásával a
törlődnek az eszközről
8.7. Adatkezelő a weboldalain a következő típusú sütiket alkalmazza:
8.7.1. A honlapok működését biztosító sütik használata azok megfelelő működéséhez
szükségesek, így különösen a honlapokon való navigációhoz és a funkciók használatához.
Ezek használatát a látogató az oldal használatával tudomásul veszi.
8.7.2. A funkcionális sütik a honlap kényelmesebb használatát szolgálják, így többek között
lehetőséget adnak arra, hogy az oldal megjegyezze a felhasználó beállításait (pl. nyelvi
beállítások) és az általa a honlapon korábban megadott adatokat.
8.7.3. A statisztikai célú sütikkel a honlap információkat gyűjt az oldal használatáról, így többek
között arról, hogy milyen hosszú volt az különböző munkamenetek ideje vagy a honlap
mely részeire kattintottak a látogatók. Adatkezelő ezeket az adatokat a szolgáltatásainak,
valamint honlapjainak fejlesztése céljából kezeli. Ezekkel a statisztikai adatokkal nem
lehet személy szerint azonosítani a látogatókat.
8.8. Adatkezelő weboldalai Google Analytics harmadikfeles statisztikai célú sütiket használnak
8.8.1. A Google Analytics az adatkezelő honlapjainak html kódja webanalitikai mérések céljára
külső szerverekről érkező és külső szerverekre mutató hivatkozásokat tartalmazhat. A
mérés kiterjed a konverziókra is, azonban személyes adatokat nem, csak a böngészéssel
kapcsolatos adatokat kezeli azonosításra alkalmatlan módon. azok a látogatók, akik nem
szeretnék, hogy a Google Analitycs statisztikájában megjelenjen a honlapokon folytatott
tevékenységük, a böngészőjük bővítményeként telepített ún. Google Analytics Opt-out
Browser Add-on telepítésével letilthatják az információk továbbítását. A bővítményről
ezen a linken tájékozódhat: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
A Google Analytics-ról itt tudhat meg többet:
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usag
8.9. Honlapjaink az alábbi harmadikfeles hirdetési célú sütiket használják:
A hirdetési sütik célja a felhasználók preferenciáinak jobb megismerése és a személyre szóló
hirdetési tartalmak megjelenítése a honlapon és az oldal elhagyása után harmadik személyek
honlapján. Az adatkezelő ezért a Facebook és a Google hirdetési rendszerein remarketing
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hirdetéseket futtat. Ezek a Facebook és a Google partnerhálózatainak oldalain jelenhetnek
meg. Személyes adatokat nem tartalmaznak, azonosításra alkalmatlanok.
8.9.1. A Google Ads szolgáltatás által alkalmazott sütikkel kapcsolatos további tájékoztatás a
következő oldalon érhető el: https://policies.google.com/technologies/ads?hl=h
8.9.2. A Facebook Ads szolgáltatás keretében alkalmazzuk a közösségi oldal úgynevezett
Facebook pixel sütijét, amellyel célcsoportként kezelheti a honlapjaink látogatóit a
hirdetések megjelenítéséhez. Azért alkalmazza az adatkezelő a Facebook-pixelt, hogy az
beágyazott Facebook-hirdetések csak azoknál a Facebook-felhasználóknál jelenjenek
meg, akiket érdekelhetnek az adatkezelő szolgáltatásai. A használt sütikkel kapcsolatos
tájékoztatás ezen a linken található: https://www.facebook.com/help/cookies/update
8.9.3. Az adatkezelő weboldalain alkalmazott sütik kezeléséről és törléséről, a látogató
böngészőjének típusától függően a böngészők weboldalain érhetőek el további
tájékoztatások.
8.10.
Amennyiben az érintett természetes személy nem járul hozzá, hogy adatkezelő sütiket
telepítsen a végberendezésén, úgy a végberendezés beállításaiban részben vagy egészben
jogosult kikapcsolni a sütik használatát
8.11.
A https://blackcell.hu/ és a https://blackcell.io/ weboldal tekintetében alkalmazott
sütik:
Süti neve
_GRECAPTCHA

Süti típusa
működéshez
nélkülözhetetlen
működéshez
nélkülözhetetlen
működéshez
nélkülözhetetlen

Süti lejárati ideje
6 hónap

test_cookie
yt-remote-connecteddevices
yt-remote-device-id

kényelmi
kényelmi

15 perc
folyamatos

kényelmi

folyamatos

YSC
VISITOR_INFO1_LIVE

statisztikai
kényelmi

munkamenet végéig
6 hónap

IDE

kényelmi

1 év

CONSENT

statisztikai

16 év 5 hónap

cookielawinfocheckbox-necessary
viewed_cookie_policy

1 év

folyamatos
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Süti alkalmazásának célja
süti kiegészítő süti
cookie figyelmeztetés.
tárolja a GDPR figyelmeztetés
megjelenítését
marketing célú utánkövetés
tárolja a YouTube
preferenciákat
tárolja a YouTube
preferenciákat
tárolja az egyéni user ID-t
sávszélességet becsül a
YouTube videók lejátszásához
tárolja a honlap látogatásokat
adatot gyűjt a YouTube
lejátszásokról
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9. Az Adatkezelő közösségi oldalain végzett műveletek tekintetében Adatkezelő közös adatkezelői
minősége és felelőssége korlátozott. Adatkezelő https://blackcell.hu/ és a https://blackcell.io/
weboldalain található „share/megosztás” gomb használata esetén a közösségi oldalak által
megvalósított teljes adatkezelésen belül csak a szűken vett személyes adatok gyűjtésére és
továbbítására terjed ki.
9.1. Adatkezelő Facebook oldala
9.1.1. Az adatkezelő az érintettek Facebookon megadott adatait nyilvános nézetben látja,
ezért az érintett beállításaitól függ a kezelt adatok köre. Az adatkezelő a Facebook oldalán
akkor találkozhat az érintett adataival, ha az érintett követi az oldalt, likeolja az oldalt,
kommenteli, likeolja a fényképeket vagy posztokat, ajánlást, értékelést ír az oldalról,
posztol vagy fényképet, GIF-et, videót tölt fel az oldalra, privát üzenetet ír az
adatkezelőnek. A Facebook adatkezelési tájékoztatója a következő, Facebook Inc. által
üzemeltetett weboldalon található: https://hu-hu.facebook.com/privacy/explanation
9.2. Adatkezelő LinkedIn oldala
9.2.1. Az adatkezelő az érintett LinkedInen megadott adatait nyilvános nézetben látja, így az
érintett beállításaitól függ a kezelt adatok köre. Az adatkezelő a LinkedIn odalán akkor
találkozhat az érintett adataival, ha az érintett követi az oldalt, likeolja az oldalt,
kommenteli, likeolja a fényképeket vagy posztokat, ajánlást, értékelést ír az oldalról,
posztol vagy fényképet, GIF-et, videót tölt fel az oldalra, privát üzenetet ír az
adatkezelőnek. A LinkedIn adatkezelési tájékoztatója a következő, LinkedIn Inc. által
üzemeltetett weboldalon található: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy
9.3. Adatkezelő YouTube oldala
9.3.1. Az adatkezelő az érintett YouTube-on megadott adatait nyilvános nézetben látja, így az
érintett beállításaitól függ a kezelt adatok köre. Az adatkezelő a YouTube odalán akkor
találkozhat az érintett adataival, ha az érintett feliratkozik az oldalra, likeolja az oldalt,
kommenteli, likeolja a videókat. A YouTube adatkezelési tájékoztatója a következő,
Google
Inc.
által
üzemeltetett
weboldalon
található:
https://policies.google.com/privacy?hl=hu
10. A felelősség kizárása körében felhívjuk az adatközlő figyelmét arra, hogy ha nem saját személyes
adatait adja meg adatkezelő bármely fent megjelölt weboldalán vagy bármely más
kommunikációs csatornáján keresztül, úgy azok kezeléséért az adatkezelő nem vállal felelősséget.
A megadott személyes adatok kezeléséhez az adatközlő kötelessége beszerezni az érintett
hozzájárulását.
11. Jelen adatkezelési tájékoztatóban nem szabályozott kérdésekben a hatályos jogszabályok, így
különösen az általános adatvédelmi rendelet, az elektronikus hírközlési adatvédelmi irányelv, az
Infotv., az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal
összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, valamint a Polgári
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései az irányadók.

„Black Cell Nyilvános!”

9

12. Az adatkezelő a jelen tájékoztatót különösen jogszabályváltozások esetén, illetve az adatvédelmi
joggyakorlat fejlődése miatt időről-időre módosítja. Amennyiben a módosítás érinti a kezelt
személyes adatok felhasználását, úgy a változtatásokról a felhasználót e-mailben értesítjük erről.
Kelt: Budapesten, 2021. 08. hó 01. napján
Klasszifikáció: „Black Cell Nyilvános!”
Elérhető a Black Cell weboldalakon.
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