
Adatvédelmi és cookie (süti) tájékoztató 
 

Jelen tájékoztató a www.phenogyde.com weboldal felhasználóinak (továbbiakban: „Felhasználó”) személyes 
adatainak kezelésére, feldolgozására, nyilvántartására vonatkozó alapvető információkat tartalmazza, 
valamint a Felhasználók ezzel kapcsolatos jogait, és azok érvényesítésének lehetőségeit. 

 
1. Az adatkezelő adatai 
 
Metapay Korlátolt Felelősségű Társaság  
székhelye: 1025 Budapest, Törökvész út 44. D. ép. fszt. 2. 
cégjegyzékszáma 01-09-285280 
adószáma: 24973395-2-41 
Kapcsolattartó neve: Lévai Gábor 
E-mail: gabor.levai@phenogyde.com  
 
Az adatkezelőnél adatvédelmi tisztviselő nem működik, az adatkezelő a GDPR 37. cikke alapján nem köteles 
adatvédelmi tisztviselő kinevezésére. 
 
A személyes adatokat Üzemeltető (BlazeArts Kft.; 1096 Budapest, Thaly Kálmán u. 39.) mint az adatkezelő 
által megbízott adatfeldolgozó, az Európai Unió területén, őrzéssel védett, dedikált szervereken tárolja. A 
Felhasználó által megadott adatokat Üzemeltető egy elektronikus belső nyilvántartásban rögzíti, melyhez 
kizárólag az Üzemeltető munkatársai férnek hozzá. Üzemeltető a jelen tájékoztatóban megjelölt céltól eltérő 
célra az adatokat nem használja. Személyes adatokat harmadik személyeknek csak a felhasználó előzetes és 
tájékozott hozzájárulása esetén ad át. Ez nem vonatkozik az esetleges, jogszabály alapján kötelező 
adattovábbításokra. A személyes adatok nem kerülnek az Európai Unión kívül továbbításra. 
 
2. A kapcsolatfelvétel űrlap kitöltése során kezelt adatok jogalapja, köre, célja és időtartama 
 
Az adatfeldolgozásban érintett személyek köre: a kapcsolatfelvételi űrlapot kitöltő vagy hírlevélre feliratkozó 
magánszemélyek  
Kezelt személyes adatok: név, e-mail cím és cégnév   
 

• AZ ADATKEZELÉS CÉLJA: Tájékoztató hírlevél küldése, kapcsolatfelvétel 
• AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA: GDPR 6. cikk (1) a) pontja alapján az érintett hozzájárulása 
• AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA: a kapcsolatfelvételi űrlap beküldésétől vagy a hírlevélről való 

leiratkozástól számított 5 (öt) év;  
 
3. Az érintett jogai 
 
Felhasználó bármikor tájékoztatást kérhet adatai kezeléséről, az adatkezelés céljáról/jogalapjáról és 
időtartamáról, elkérheti a kezelt adatokat, kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve törlését az 
Adatkezelő fenti elérhetőségein. A helyesbítést, illetve törlést az Üzemeltető a beérkezést követően 5 
munkanapon belül teljesíti. 
Felhasználó tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen a vonatkozó törvényekben meghatározott 
esetekben. 
 
4. A weboldalon használt sütik 
 
A weboldalon Google Analytics sütiket használunk weboldalforgalmunk elemzéséhez 
(https://policies.google.com/privacy). A sütik olyan kis szöveges fájlok, amelyeket egy weboldal felhasználhat 
arra, hogy még hatékonyabbá tegye a felhasználói élményt. A jogszabályok szerint a sütiket abban az esetben 
tárolhatjuk az Ön eszközén, ha erre feltétlenül szükség van a weboldalunk működése érdekében. Minden 
egyéb típusú süti használatához az Ön engedélyére van szükségünk.  
 



Ön bármikor módosíthatja vagy visszavonhatja weboldalunkon a Sütinyilatkozathoz való hozzájárulását. 
 
 
5. Jogorvoslati lehetőségek 
 
Aki úgy véli, hogy adatkezelő adatkezelése következtében sérültek a jogai, bírósághoz vagy panasszal a 
Hatósághoz (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság; székhelye: 1055 Budapest, Falk Miksa 
utca 9-11.; Telefon: +36 (1) 391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu) fordulhat. 
A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A perre a Fővárosi Törvényszék az illetékes, de a per az azt 
kezdeményező személy választása szerint a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék 
előtt is megindítható. 
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