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Az Ön személyes adatai kezelésével kapcsolatban – az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendeletével (GDPR) összhangban – az alábbi tájékoztatást adjuk. 
 

;  

Az adatkezelő neve: RÁTKAI ÜGYVÉDI IRODA 

Az adatkezelő elérhetősége: 1071 Budapest, Damjanich u. 25/C. 9. tel.: +36 1 792 39 04.; e-mail: office@ratkai.com  

 

Az adatkezelő képviselőjének 
személye és elérhetőségei: 

Dr. Rátkai Ildikó, irodavezető; tel.: +36 1 792 39 04.; e-mail: office@ratkai.com 

 

Az adatvédelmi tisztviselő neve és 
elérhetőségei: 

nincs 

 

Az Ön személyes adatai 
kezelésének célja: 

A munkajogiblog.hu weboldal látogatottságának statisztikai, anonim mérése, amely úgynevezett cookie-
k használatával történik.  

§ 
Az Ön személyes adatai 
kezelésének jogalapjai: 
 
 

- az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges (GDPR 6. cikk 
(1) bekezdés f) pont): olyan cookie-k esetében, amelyek a weboldal használatához szükségesek 

- az Ön hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont): olyan cookie-k esetében, amelyek 
használatához az Ön hozzájárulása szükséges 

 

Az adatkezelő jogos érdekén 
alapuló adatkezeléssel kapcsolatos 
jogos érdekek leírása: 

Az adatkezelő üzleti érdeke, hogy az általa fenntartott munkajogiblog.hu látogatottsági adatait – teljesen 
anonim módon – mérje. A weboldal használatával kapcsolatban Önről személyes adatokat nem gyűjtünk, 
azonban elképzelhető, hogy a statisztika készítése során az IP címe felhasználásra kerül. Mivel az Ön 
személyes azonosító adatait nem gyűjtjük, ezért az Ön alapvető jogai és szabadságai nem sérülnek. 

 

 
 
A cookie-król 

A „Szigorúan szükséges cookie-k”-at engedélyezni kell, hogy elmenthessük a beállításokat a cookie-
beállításokhoz. Ha letiltja ezt a cookie-t, nem tudjuk menteni a beállításokat, azaz minden alkalommal, 
amikor meglátogatja ezt a weboldalt, újra engedélyeznie kell a cookie-kat vagy letilthatja azokat. A 
„Harmadik féltől származó cookie-k” lényege, hogy a webhely a Google Analytics segítségével olyan 
névtelen információkat gyűjt össze, mint a webhely látogatóinak száma és a legnépszerűbb oldalak. A 
cookie engedélyezése lehetővé teszi számunkra, hogy javítsuk honlapunkat. 

 

A személyes adatok címzettjei: A munkajogiblog.hu tárhelyszolgáltatója a Wordpress.com, amelynek fenntartója az Automattic Inc. (60 
29th Street #343, San Francisco, CA 94110, United States of America). A Wordpress.com oldal az oldal 
anonim látogatottsági statisztikát gyűjti. 

 

Az adatkezelő harmadik országba 
továbbítja a személyes adatokat:  

Amerikai Egyesült Államok (Google Analytics) 
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A személyes adatok tárolásának 
időtartama, illetve ezen időtartam 
meghatározásának szempontjai: 

Az Ön személyes adatait addig és annak függvényében kezeljük, amíg annak célja és jogalapja fennáll. 
Ön bármikor dönthet úgy, hogy a cookie beállításokat módosítja és a hozzájárulást visszavonja. 

 

Az adatkezeléssel kapcsolatban 
Önt megillető jogok: 
 

Ön kérheti az Önre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy 
kezelésének korlátozását, tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint Önnek joga van 
az adathordozhatósághoz (a GDPR szerinti esetekben). 

 

A hozzájáruláson alapuló 
adatkezeléssel kapcsolatos jog: 
 

Ha valamely személyes adatát az Ön hozzájárulása alapján kezeljük, úgy Önt megilleti az a jog, hogy e 
hozzájárulást bármikor visszavonja. Azonban a hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtt 
a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét. 

 

A jogszabályon alapuló 
adatkezeléssel kapcsolatos 
tájékoztatás: 

Nincs ilyen  

 

A szerződésen alapuló 
adatkezeléssel kapcsolatos 
tájékoztatás: 

Nincs ilyen 

 

Az automatizált döntéshozatal 
tényével - ideértve a profilalkotást 
is – kapcsolatos tájékoztatás: 

Az adatkezelő automatizált döntéshozatalt nem alkalmaz. 
 

 

Tiltakozás az adatkezelés ellen Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak 
az adatkezelő jogos érdekén alapuló kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló 
profilalkotást is. Ilyen esetben az adatkezelő ezen személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha 
bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget 
élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények 
előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. 

 

Adatbiztonságról történő 
tájékoztatás: 

Az adatkezelő SSL biztonságú weboldalt használ; a cookiek anonim információt gyűjtenek, amelyekhez 
csak az adatkezelő férhet hozzá. 

 

Az adatkezeléssel kapcsolatos 
jogorvoslati jogok: 
 

Önnek joga van az adatkezeléssel kapcsolatban  
- a Rátkai Ügyvédi Irodához közvetlenül fordulni (office@ratkai.com);  
- bírósághoz fordulni (az illetékes Törvényszék bírálja el az Ön igényét), 
- a felügyeleti hatósághoz (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság; NAIH) panaszt 

benyújtani (postai cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.; telefon:+36 (1) 391-1400; fax: +36 (1) 391-1410; 
e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu). 
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