
ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI 

SZABÁLYZAT 

A novakultur.hu weboldal üzemeltetője maximálisan szem előtt tartja a személyes adatok 

védelméhez fűződő jogokat. A személyes adatok kezelésével és védelmével összefüggő elvek és 

gyakorlati megvalósulás összefoglalója a weboldal adatvédelmi szabályzata. 

Kik vagyunk: 

 Elnevezés: SUPER NOVA Kereskedelmi Közkereseti Társaság 

 Rövidített elnevezés: SUPER NOVA Kkt. 

 Székhely: 1053 Budapest, Henszlmann Imre u. 5 

 Cégjegyzékszám: 01-03-024735 

 Adószám: 28119128-2-41 

 Email cím: info@novakultur.hu 

 Szerverszolgáltató: Tárhelypark Kft, 1115 Budapest, Keveháza u. 3, 13-09-145888  

Melyek azok a személyes adatok, amiket gyűjtünk:  

 név (vezetéknév és keresztnév)  

 telefonszám 

 e-mail cím  

 regisztráció dátuma 

Az itt megadott adatokat cégünk minden munkatársa kezeli. 

Az adatok tárolása zárt rendszerben működik honlapunk háttértárában és a cégünk által 

használt felhőalapú szolgáltatásban. Hozzáférésükhöz adminisztrátor engedélye és jelszó is 

szükséges. 

A SUPER NOVA Kkt. saját szerverekkel nem rendelkezik. 

 

Milyen céllal gyűjtjük ezeket a személyes adatokat:  

 tájékoztatás az aktuális információkról, hírekről, fejlesztésekről,  

 látogatói statisztikai adatok gyűjtése 

 a Weboldal zavartalan és megfelelő működésének ellenőrzése, a visszaélések 

megakadályozása  

 a Weboldalt látogatók véleményének, észrevételeinek megismerése  

 kapcsolatfelvétel. 

Sütik: 

 A Weboldal látogatottsági és webanalitikai szolgáltatások érdekében külső szolgáltatókat 

is igénybe vesz. Ezen szolgáltatók adatkezeléséről a külső szolgáltató weboldalán 
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található elérhetőségeken lehetséges részletes tájékoztatás kezdeményezése. 

(www.google-analytics.com, www.facebook.com).  

 A Weboldal üzemeltetője a személyre szabott kiszolgálás érdekében a weboldalt használó 

számítógépén kis adatcsomagot, ún. cookie-t helyez el és olvas vissza. Ha a böngésző 

visszaküld egy korábban elmentett cookie-t, a cookie-t kezelő szolgáltatónak lehetősége 

van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatásai során elmentett adatait a 

korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében. Ezek segítségével a weboldalt 

használó és a weboldal közötti kapcsolat gyorsabbá és egyszerűbbé válik. A cookie-t a 

felhasználó törölheti saját számítógépéről, illetve letilthatja böngészőjében a cookie-k 

alkalmazását. A cookie-k kezelésére általában a böngészők Eszközök/Beállítások 

menüjében az Adatvédelem beállításai alatt, cookie vagy süti megnevezéssel van 

lehetőség. 

Személyes adatok törlése, módosítasa:  

 Az érintett kérheti személyes adatai módosítását (megjelölve a helyes adatokat).  

 Az érintett kérheti személyes adatai törlését. A személyes adatok törlését vagy 

módosítását a hírlevélben és a Weboldalon található elérhetőségeken, hivatkozásokon 

lehet kérni, kezdeményezni.  

 Az Adatkezelő az érintett által kezdeményezett módosítást, törlést elvégzi, és ennek 

eredményéről emailben értesíti az érintettet. 

Adatbiztonság:  

 Az Adatkezelő minden tőle telhető intézkedést megtesz annak érdekében, hogy az adatok 

biztonságos, sérülésmentes kezelését és az ehhez szükséges adatkezelési rendszerek 

kiépítését, működtetését, üzemeltetését biztosítani tudja.  
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