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Adatvédelem és Cookie 
 
Nyugdíjasok "Életet az Éveknek" Területi Egyesületéhez (székhelye: 1039 Bp., Zemplén Győző u. 8. 10/30, 

honlapja: https://www.bpeletetazeveknek.org/ a csalakozott (és a csatlakozni szándékozó) 

klubok/magánszemélyek a csatlakozási nyomtatványon megadott személyes adatok adatkezelője.  

Elérhetők vagyunk e-mailen bp.eletetazeveknek@gmail.com elérhetőségen, vagy postacímünkön: 1134 

Budapest, Tüzér u. 56-58. 

 

Nyugdíjasok "Életet az Éveknek" Területi Egyesülete (továbbiakban: Adatkezelő) részére a csatlakozási 

nyilatkozatban szereplő személyes adai  (név, lakcím, e-mail elérhetőség) adatkezelésére a személyes adatok 

védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény (Avtv.) irányadó, mely szerint az 

Adatkezelő  postai úton levelet, elektronikus úton e-mailt küldhet Önnek, a kezelt adatok harmadik személy részére 

történő átadására, ez a törvényben írt kivételekkel kizárólag az előzetes hozzájárulásával történhet.  

Jelen hozzájáruló nyilatkozat bármikor korlátozás, feltétel és indokolás nélkül visszavonható.  

Az adatszolgáltatás önkéntes 

 

Cookie - adatbiztonság  

A cookie nem tartalmaz személyes adatokat és nem alkalmasak a felhasználó azonosítására.  

Ezek a cookie-k a weboldal használatához nélkülözhetetlenek, és lehetővé teszik a weboldal alapvető 

funkcióinak használatát. Ezek hiányában az oldal számos funkciója nem lesz elérhető az Ön számára. Ezen típusú 

cookie-k élettartama kizárólag a munkamenet idejére korlátozódik.  

A cookie-kat nem lehet arra felhasználni, hogy valaki adatokat olvasson le az Ön merevlemezéről, megszerezze 

e-mail címét, vagy személyes jellegű adatokat szerezzen meg Önről.  

Idegen szerverek nem olvashatják el és nem lophatják el egy olyan cookie tartalmát, amelyet Ön korábban 

elfogadott.  

Egyik cookie sem tartalmaz olyan adatokat, amelyek lehetővé tennék bárki számára, hogy annak segítségével 

Önt telefonon, emailen vagy hagyományos postán keresztül elérje.  

Cookie-k elhelyezésével vagy használatával nem lehet számítógépes vírusokat továbbítani.  

A honlapunkon célzó Cookie-t használunk, melyek lehetővé teszik a programajánlók "Megosztását" és 

"Kedvelését".  

Információkat küldenek egyéb weboldalak (Facebook)számára. 

Mobil verzió, design cookie 

 Érzékeli a látogató által használt eszköz típusát, és mobilon átvált mobil nézetre.  

A cookie beállítások igény esetén bármikor megváltoztathatók a böngésző beállításaiban. 

Böngészőjét úgy is beállíthatja, hogy a program tájékoztassa Önt a cookie-k elhelyezésekor vagy, hogy az 

megakadályozza a cookie-k elhelyezését.  

https://www.bpeletetazeveknek.org/
mailto:bp.eletetazeveknek@gmail.com
https://mkogy.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99200063.TV


-2- 

 

Amennyiben Ön böngészőjében letiltja a cookie-k használatát, akkor bizonyos funkciók nem lesznek elérhetőek 

az Ön számára. 

Ha Ön látogatóként le szeretné tiltani a cookie-k elfogadását, ezt is beállíthatja a böngészőjében.  

A cookie-k törléséről bővebb tájékoztatást az alábbi linkeken találhat:  

• Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/en-us/internetexplorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11   

• Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-informationwebsites-store-on-your-computer   

• Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en 

 

Más oldalakra mutató hivatkozások  

Lehetséges, hogy harmadik felek oldalaira mutató hivatkozásokat is kínálunk Önnek. Ezen hivatkozott 

weboldalak nem a mi kezelésünkben vannak, ezért nem vállalunk felelősséget weboldalunkról hivatkozott 

harmadik felek viselkedéséért. Javasoljuk, hogy mielőtt megadná személyes adatait bármilyen más weboldalon, 

olvassa el azon weboldal felhasználási feltételeit és a kapcsolódó adatvédelmi tájékoztatót. 

 

Cookie - adatbiztonság  

A működéshez szigorúan szükséges cookie-k: Ezek a cookie-k a weboldal használatához nélkülözhetetlenek, és 

lehetővé teszik a weboldal alapvető funkcióinak használatát. Ezek hiányában az oldal számos funkciója nem lesz 

elérhető az Ön számára. Ezen típusú cookie-k élettartama kizárólag a munkamenet idejére korlátozódik.  

 

Mobil verzió, design cookie 

Érzékeli a látogató által használt eszköz típusát, és mobilon átvált mobil nézetre.  

 

Felugró ablak engedélyezése cookie  

Hozzájárulást kérünk a látogatótól felugró ablak engedélyezésére. Ha a látogató engedélyezi ezt a szolgáltatást, 

akkor a későbbiekben felugró ablakkal hívjuk fel a figyelmét új cikkünk megjelenésére vagy ajánlatunkra.  

 

Amennyiben Ön böngészőjében letiltja a cookie-k használatát, akkor bizonyos funkciók nem lesznek elérhetőek 

az Ön számára. 

 

A cookie nem tartalmaz személyes adatokat és nem alkalmasak a felhasználó azonosítására.  

A cookie-kat nem lehet arra felhasználni, hogy valaki adatokat olvasson le az Ön merevlemezéről, megszerezze 

e-mail címét, vagy személyes jellegű adatokat szerezzen meg Önről.  

Idegen szerverek nem olvashatják el és nem lophatják el egy olyan cookie tartalmát, amelyet Ön korábban 

elfogadott.  

Egyik cookie sem tartalmaz olyan adatokat, amelyek lehetővé tennék bárki számára, hogy annak segítségével 

Önt telefonon, emailen vagy hagyományos postán keresztül elérje.  

http://windows.microsoft.com/en-us/internetexplorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11
https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-informationwebsites-store-on-your-computer
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en
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Nem utolsó sorban internetes böngészőjét úgy is beállíthatja, hogy a program tájékoztassa Önt a cookie-k 

elhelyezésekor vagy, hogy az megakadályozza a cookie-k elhelyezését.  

Cookie-k elhelyezésével vagy használatával nem lehet számítógépes vírusokat továbbítani.  

 


