A New Line Kft. weboldala használata során Ön az észrevételének megküldésekor személyes adatokat
bocsát rendelkezésünkre.
Az EU 2016/679 Általános Adatvédelmi rendelete („GDPR”) 13. és 14. cikkei alapján a Szolgáltató
köteles tájékoztatni az Érintetteket. A Delta cégcsoportba tartozó vállalatok - így a New Line Kft. is - a
jogszabályi kötelezettségüknek az alábbi linken található Adatvédelmi tárgyú tájékoztatóval tesz
eleget:
https://www.delta.hu/adatvedelem

Ezúton hívjuk fel figyelmét, hogy Érintettként Ön jogosult jogokat gyakorolni velünk szemben.
Különösen a következő jogokkal rendelkezik:
•

Hozzáférési jog: A GDPR 15. cikkének megfelelően Önnek joga van arra, hogy tájékoztatást
kérjen arról, hogy feldolgozzuk vagy sem, és milyen mértékben dolgozzuk fel az Önnel
kapcsolatos személyes adatokat.

•

Helyesbítéshez való jog: Önnek joga van ahhoz, hogy javítsuk a tárolt adatait a GDPR 16.
cikkével összhangban.

•

Törléshez való jog: Önnek joga van a személyes adatok törléséhez a GDPR 17. cikke szerint.

•

Tiltakozáshoz s korlátozáshoz való jog: Önnek joga van a személyes adatok kezelésének
korlátozásához a GDPR 18. cikkének megfelelően.

•

Adathordozhatósághoz való jog: Önnek joga van a GDPR 20. cikkének megfelelően az Önnel
kapcsolatos személyes adatok megszerzéséhez, strukturált, általánosan használt és gépileg
olvasható formában, és továbbítani ezeket az adatokat egy másik kezelőnek.

•

Joga van a felügyeleti hatósághoz (NAIH1) panasz esetén bejelentést benyújtani a GDPR 13.
cikk (2) bekezdés d) pontja alapján.

A szabályzatnak a New Line weboldalára vonatkozó része:
A weboldalon regisztrációra nincs szükség, azonban észrevételt tehet, ehhez pedig szükséges megadni
a nevét és email címét. Az adatok megadása önkéntes, de az észrevétel elküldéséhez kötelező. A
szolgáltatott adatok a visszajelzés érdekében tárolásra kerülnek. Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6.
cikke (1) bekezdése a) pontja, az Érintett önkéntes hozzájárulása. Az adatokat kizárólag a levelezési
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rendszerünkben tároljuk. A személyes adatok tárolása a szerződéses kötelezettség teljesítéséhez
kapcsolódik. Tárolása éppen ezért az abból fakadó igény érvényesítésének elévüléséig történik.
Az Érintett visszavonhatja korábban adott hozzájárulását, ez azonban nem érinti a visszavonás előtt
végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.
Az adatkezelő neve:
Az adatkezelő képviselője:
Az adatkezelő elérhetősége (székhely):
(telephely):
Adatvédelmi tisztségviselője neve:

New Line Kft.
Egri Zsolt
1134 Budapest, Róbert Károly körút 70-74. 6723
Szeged, Római körút 21.
Nincsen

Az adatkezelés célja:

A weboldallal és üzleti igényekkel kapcsolatos
felhasználói észrevételek fogadása, hibák
bejelentése, és a bejelentésekkel kapcsolatos
tevékenységek rögzítése

Az adatkezelés jogalapja:

Jogi kötelezettség/szerződés teljesítése
Érintett önkéntes hozzájárulása

Az érintettek kategóriái:

Cégek megbízásából a weboldalt használó
természetes személyek

A személyes adatok kategóriái:

e-mail cím, üzenet (ez tartalmazhat személyes
adatot)

A címzettek kategóriái:

Nincsen

Harmadik országba történő adattovábbítás:

Nincsen

Adattörlésre előirányzott határidő:

A weboldal üzemeltetését megrendelő társaság
üzemeltetési szerződésének hatályával egyezik,
de legfeljebb az abból eredő igények
érvényesítésével összefüggő határidőig

Technikai és szervezési intézkedések:

ld. szabályzatban külön pontban

Automatizált döntéshozatal (profilalkotás):

Nincsen

Cookiekra vonatkozó szabályozás
Cookiek használata
Weboldalunkon úgynevezett böngészőcookiekkal gyűjtünk és tárolunk információkat.
Mik a cookiek?
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A cookiek kisméretű szöveges fájlok, melyek az Ön adathordozóján vannak tárolva, és meghatározott
beállításokat és adatokat tárolnak a weboldal használatához. A cookiek általában tartalmazzák azon
tartomány nevét, melyből a cookiet küldték, a cookie korára való vonatkozó információkat és egy
alfanumerikus azonosító kódot.
Miért használunk cookiekat?
A cookiek teszik lehetővé rendszereink számára, hogy felismerjék a felhasználó eszközét, és azonnal
elérhetővé tegyék az esetleges előre definiált beállításokat. Amikor egy felhasználó hozzáfér a weboldalhoz,
egy cookie-t küldünk az említett felhasználó merevlemezére. A cookiek segítenek bennünket a weboldalunk
tökéletesítésében, és abban, hogy jobb, az igényeihez jobban igazodó szolgáltatást nyújthassunk Önnek.
Cookiek és céljuk, beállítások

Weboldal működéséhez elengedhetetlenül szükséges cookiek
Cookie neve
Alapértelmezett
lejárati idő
ForceFlashSite
Session

hs
smSession

Session
Állandó (2 nap
vagy 2 hét)

XSRF-TOKEN
Weboldal működéséhez használt egyéb cookiek
svSession

Session

SSR-caching

Session

Állandó (2 év)
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Célja
Mobiloldal (pl.
m.newlinekft.hu) nem
mobileszközről való
megtekintésekor a
szervert arra kényszeríti,
hogy az alapértelmezett
oldalt mutassa, és ne
irányítsa át a
mobiloldalra a session-t.
Biztonság
Amennyiben a belépési
funkció élesítve van az
oldalon, akkor azonosítja
az oldal felhasználóit.
(Nem alapértelmezett
funkció.)
Biztonság
A látogatók egyediségét
azonosítja, és nyomon
követi a weboldalon tett
session-jeit.
Azt mutatja, hogy az
oldal betöltése miként
zajlott le.

TS*
TS01*******
TSxxxxxxxx (ahol x random számokkal és
karakterekkel helyettesített)

Session
Session
Session

Biztonság
Biztonság
Biztonság

TSxxxxxxxx_d (ahol x random számokkal és
karakterekkel helyettesített)

Session

Biztonság
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