Adatkezelési tájékoztató
Tisztelt Látogató!
Honlapunk, amelyet Ön most meglátogatott, statikus kialakítású: semmiféle olyan eszközt
nem használunk a működtetése során, amelyek Önt, illetve adatait bármilyen módon
megfigyelné. Nincsenek cookie-k, amelyek Önt vagy az Ön itteni tevékenységeit követnék.
Nem felügyeli az oldal látogatóit Google Analitics, sem semmilyen más ilyen típusú eszköz
vagy alkalmazás. Lehetséges viszont, hogy az Ön böngészője használ olyan sütiket, amik
“emlékeznek” rá, ha Ön már járt korábban is a honlapunkon, ezért az oldalaink gyorsabban
betöltődhetnek. Ezek a sütik azonban sosem az e.com-CERT Kft. honlapjához köthetők,
hanem az Ön böngészőjének a beállításaitól függnek, ezért ha teljesen le akarja tiltani őket,
azt az Ön böngésző-beállításaiban kell megtennie.
Honlapunkon hírlevél feliratkozási nincs lehetőség.
Nem kerül rögzítésre, tárolásra, felhasználásra semmilyen olyan személyes adat, ami egy
személy azonosítására alkalmas lehet.
Ha Önt ennél részletesebb adatvédelmi információk is érdeklik, kérem, jelezze ezt felénk, és
rendelkezésére bocsátjuk Adatkezelési Szabályzatunkat és általános. Kérdésével vagy
kérésével, kérem, forduljon az adatvédelmi felelősünkhöz (Timár Imre, tel.: +36 1 412-0089,
email: timar@ecomcert.org), aki szívesen áll rendelkezésére.

Privacy policy
Dear Visitor!
Our website, which you are on right now, is a static site, there is no implemented surveillance
system, or any sort of data collecting system, such Google Analytics or Cookies, that would
monitor your activities on the site. It is possible your browser software utilizes Cookie, that
remember your visit on our site, ensuring it will load faster on consecutive visits, however
these cookies are completely independent from the ecomcert website, they work according to
your browser settings (therefore, if you wish to disable them, you need to do that within the
option screen of your browser).
There is no possibility to subscribe to the newsletter on our website.
No personal data that may be used to identify a person will be recorded, stored or used.
If you would need a more comprehensive documentation of our privacy policy, contact us,
and we will provide you with our complete Data Protection Policy. With additional questions
you can contact our Data Protection Officer (Imre TIMÁR, phone: +36 1 413 0089,
email: timar@ecomcert.org), who will gladly answer your query.

Datenschutzbestimmungen
Lieber Besucher!
Unsere Website, auf der Sie sich gerade befinden, ist eine statische Website, es gibt kein
implementiertes Überwachungssystem oder ein Datenerfassungssystem wie Google Analytics
oder Cookies, das Ihre Aktivitäten auf der Website überwacht. Es ist möglich, dass Ihre
Browsersoftware Cookies verwendet, die sich an Ihren Besuch auf unserer Website erinnern
und sicherstellen, dass diese bei aufeinanderfolgenden Besuchen schneller geladen werden.
Diese Cookies sind jedoch völlig unabhängig von der Ecomcert-Website. Sie funktionieren
gemäß Ihren Browsereinstellungen (daher, wenn Sie dies wünschen) Um sie zu deaktivieren,
müssen Sie dies im Optionsbildschirm Ihres Browsers tun.
Es besteht keine Möglichkeit, den Newsletter auf unserer Website zu abonnieren.
Es werden keine personenbezogenen Daten aufgezeichnet, gespeichert oder verwendet, die
zur Identifizierung einer Person verwendet werden dürfen.
Wenn Sie eine umfassendere Dokumentation unserer Datenschutzrichtlinie benötigen,
kontaktieren Sie uns und wir stellen Ihnen unsere vollständige Datenschutzrichtlinie zur
Verfügung. Bei weiteren Fragen können Sie sich an unseren Datenschutzbeauftragten (Imre
TIMÁR, Telefon: +36 1 413 0089, E-Mail: timar@ecomcert.org) wenden, der Ihre Anfrage
gerne beantwortet.

