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TÁ JÉ KOZTATÁ S  

a SHINHEUNG SEC EU Korlátolt Felelősségű Társaság  

által üzemeltetett internetes honlaphoz fűződő adatkezelésről 

 

 

A SHINHEUNG SEC EU Kft. az általa üzemeltetett https://shsec.hu honlap („Honlap”) adatkezeléséről az 

alábbiakról tájékoztatást nyújtja. A SHINHEUNG SEC EU Kft. a Honlapot a nyilvánosság tájékoztatása céljából 

működteti.  

Az adatkezelésre vonatkozó jogszabályok: 

- az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendelete (a továbbiakban: "GDPR" vagy "Á ltalános 

Adatvédelmi Rendelet") 

- az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 

(továbbiakban: "Infotv.") 

 

Ellenkező tájékoztatás hiányában az Adatkezelési Tájékoztató hatálya szintén nem terjed ki olyan weboldalak, 

szolgáltatók szolgáltatásaira és adatkezeléseire, melyekre az Adatkezelési Tájékoztató hatálya alá tartozó 

honlapon található hivatkozás vezet. Az ilyen szolgá ltatásokra a szolgáltatástüzemeltető harmadik személyes 

adatkezelési tájékoztatójában foglalt rendelkezések irányadók, és ezekért az adatkezelésekért Adatkezelő 

semmilyen felelősséget nem vállal. 

A jelen adatkezelési tájékoztató végén külön fejezetben ismertetjük a harmadik személyek által üzemeltetett és 

a Honlapon hivatkozással (link) rendelkező további honlapok és az Adatkezelő számára ismert adatkezelés 

jellemzőit.  

 

1. Az adatkezelő kiléte és elérhetőségei 

Az adatkezelő (a továbbiakban: "Társaság" vagy "Adatkezelő"):  

Cégnév: SHINHEUNG SEC EU Korlátolt Felelősségű Társaság  

Székhely: 2200 Monor, Ipar utca 20. 

Cégjegyzékszám: 13-09-185979 

Weblap: shsec.hu 

E-mail: uzemeltetes@shsec.hu 

 

2. Az adatkezelés elvei  

A személyes adatok kezelését jogszerű és átlátható módon kell végezni, biztosítva a természetes 

személyeknek a rájuk vonatkozó személyes adatok kezelésének tisztességességét („jogszerűség, 

tisztességes eljárás és átláthatóság”). 

 

Személyes adat kizárólag meghatározott törvényes célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése 

érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés 

céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie („célhoz 

kötöttség”). 
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Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához 

elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges 

mértékben és ideig kezelhető („adattakarékosság elve” és „korlátozott tárolhatóság”). 

 

Az Adatkezelőnek biztosítania kell, hogy a személyes adatok pontosak és naprakészek legyenek, szem 

előtt tartva, hogy a pontatlan személyes adatokat helyesbítsék („pontosság”). 

 

A személyes adatok kezelését az Adatkezelőnek oly módon kell végeznie, hogy megfelelő technikai 

vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő 

biztonsága, ideértve az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, 

megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is („rendelkezésre állás, integritás és 

bizalmas jelleg”). 

 

3. A kezelt adatok kö re 

A honlap látogatása során a honlap tárhely szolgáltatója a szolgáltatás működésének ellenőrzése, a 

visszaélések megakadályozása, és az üzemszerű működés biztosítása érdekében rögzíti a látogatói 

adatokat.  

Honlap látogatásának a dátuma, időpontja, a látogató számítógépének/eszközének IP címe, 

meglátogatott oldal IP címe, a látogató operációs rendszerével kapcsolatos adatok.  

 

4. É rintett személyek 

Valamennyi, a Honlapra rálépő, a Honlapot megnyitó személy. 

 

5. Az adatkezelés célja 

A rögzítés célja a honlap használatára vonatkozó információk gyűjtése, látogatottsági és internet 

használati statisztikák, elemzések készítése.  

 

6. Az adatkezelés jogalapja 

Az adatkezelő az adatkezelést jogos érdek alapján [GDPR 6. cikk (1) bek. f) pont] végzi. 

 

7. Az adatkezelés helye és időtartama 

A képfelvételeket a Társaság székhelyén levő központi szerverén a honlap megtekintésétől számított 1 

év időtartam tároljuk. Az 1 évnél hosszabb ideig történő felvételmegőrzés olyan kivételes eset, amelyet 

megfelelően indokolni kell. Ilyen indok lehet: jogi igény érvényesítése, eljárás indítása, hatósági 

kötelezés, peren kívüli egyezségi tárgyalás a jogsértő személlyel.  

 

8. Az adatkezelő személy 

Neve: An Byoungwe ügyvezető 

Elérhetősége: uzemeltetes@shsec.hu 

Az adatkezelés tekintetében az ügyvezető és az információs technológiai üzemeltetéssel és 

fejlesztéssel foglalkozó kollégák rendelkeznek jogosultsággal és döntéshozatali jogkörrel. 
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9. Adatfeldolgozás:  

Adatfeldolgozó igénybe vétele nem történik.  A Társaságnál a személyes adatok kezelésével foglalkozó 

munkavállalókat titoktartási kötelezettség köti. 

 

10. Adattovábbítás 

Az Adatkezelő csak kivételes esetben adja át a személyes adatokat harmadik személyek részére:  

▪ ha az Önt érintő ügyben bírósági vagy hatósági eljárás indul, úgy az eljáró bíróságok és a jogi 

képviselők számára a szükséges mértékben átadásra kerülnek az Ön személyes adatai; 

▪ ha az Adatkezelő Hatóság (adóhatóság, nyomozó hatóság, stb.) hivatalos úton keresi meg, úgy 

a jogszerű megkeresés szerinti mértékben az adatok átadásra kerülnek; 

▪ baleset esetén a biztosítási eseményt rendező biztosító vagy szükség esetén hatóság, bíróság 

részére. 

Adott személyre vissza nem vezethető adatok (látogatói statisztikák, operációs rendszer típusa, 

verziója, stb.) adott esetben külső honlap fejlesztő részére, a Honlap fejlesztése, javítása, a felhasználói 

élmény javítása céljából továbbításra kerülhet.  

 

11. Cookie, süti használat a Honlapon 

Az Adatkezelő saját cokkie-t (sütit) nem használ.  

 

12. Adatvédelmi tisztviselő:  

Társaságunk a GDPR 37. cikke alapján nem köteles adatvédelmi tisztviselő kinevezésére. 

 

13. Adatbiztonsági intézkedések 

A kezelt adatok egy megfelelő  rendelkezésre  állású,  megbízható  dedikált  kiszolgálói  környezetben  

kerülnek tárolása, jelszóval védett szerveren.  A  fizikai védelem 24 órás őrzéssel, beléptető rendszerrel, 

szabályozott kulcs felvétellel, és kamerás megfigyelő rendszerrel biztosított. 

Az Adatkezelő a rögzített adatokat harmadik fél részére csak törvényben meghatározott esetben (pl. 

rendőrség, munkavédelmi hatóság részére) adja át. 

 

14. Az adatkezeléssel érintett személyek jogai  

A személyes adataihoz kapcsolódóan az érintettnek a jogszabályban meghatározott jogai vannak.  

É rintettek jogai: 

a) hozzáférési jog (adatok megismerése, az a tény, hogy történik-e adatkezelés); 

b) amennyiben egy adat elavult vagy helytelen, ennek helyesbítése, kiigazítása; 

c) törlés (kizárólag a hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén);  

d) az adat kezelésének korlátozása; 

e) a személyes adatok használatának megtiltása - nem kötelező adatkezelések tekintetében; 

f) személyes adatainak harmadik személy szolgáltató számára történő átadása, vagy ennek 

megtiltása;  

g) bármely az adatkezelő által kezelt személyes adatról másolat kérése; vagy 

h) tiltakozás a személyes adat használata ellen; 

i) panasz benyújtásának a joga a felügyeleti hatósághoz (NAIH);  
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Az Adatkezelő lehetőséget biztosít, hogy az érintetti jogai gyakorlásával kapcsolatos kérelmét akár 

postai úton, akár e-mail útján előterjessze. Az Adatkezelő a kérelmet indokolatlan késedelem nélkül, de 

legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül teljesíti és tömör, átlátható, érthető és 

könnyen hozzáférhető formában tájékoztatást nyújt. A kérelem megtagadása esetén szintén ezen 

határidőn belül dönt és tájékoztatást ad a kérelem megtagadásáról, ennek okairól, valamint az ezzel 

kapcsolatos jogorvoslati lehetőségekről. Az Adatkezelő a kérelmet főszabály szerint e-mail útján 

teljesíti, ha azonban az érintett postai elérhetősége megadásával kifejezetten ezt kéri, a kérelmet postai 

úton teljesíti. Az Adatkezelő kérelem teljesítéséért díjat, költségtérítést nem számít fel. Azonban, ha 

azonos adatkörre vonatkozó újabb kérelem érkezik be az előző, már teljesített kérelmet követő 1 éven 

belül, fenntartja magának a jogot arra, hogy a kérelem teljesítéséért a teljesítéssel kapcsolatos 

munkateherrel arányos költségtérítést állapítson meg.  

 

15. Az érintettek jogorvoslati lehetőségei 

Az adatvédelmi felügyeleti hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 

(továbbiakban: NAIH, címe: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., telefon: +36 (1) 391-14-00, honlap: 

naih.hu, e-mail címe: ugyfelszolgalat@naih.hu). Az érintett panaszt nyújthat be a NAIH-hoz amennyiben 

álláspontja szerint a rá vonatkozó személyes adat kezelés nem felel meg a jogszabályi 

kötelezettségeknek.   

A NAIH döntése ellen bírósági felülvizsgálat kezdeményezhető. 

Adatkezelő vállalja, hogy ezen eljárások során az érintett bírósággal vagy a NAIH-hal mindenben 

együttműködik.  

 

16. Harmadik személyek adatkezelése 

A Honlapon hivatkozással megjelenítésre kerül a Társaság székhelye, a Google Maps segítségével.  

A Google Maps szolgáltatás közvetlenül a https://www.google.hu/maps honlapon is elérhető – 

függetlenül az Adatkezelőtől. A Google Maps üzemeltetője a Google, mint harmadik személy 

adatkezelő.  

A Google által használt cookie-k (sütik) a Honlapon az alábbiak. Fel kell hívnunk a figyelmet, hogy ezen 

sütik kizárólag a mai napon megfigyelt sütik és azok vagy azok egyes tulajdonságainak változására 

semmilyen ráhatásunk nincsen.  

1P_JAR 

Cookie Szolgáltató: google.com. Honlap statisztikát gyűjt és átjátszási rátákat figyel. Lejárat: 30 nap  

__Secure-3PAPISID 

Cookie Szolgáltató: google.com. Célzott cookie. Profil alkotási célból használják a honlap látogatóinak. 

Lejárat: 2 év.  

__Secure-3PSID 

Cookie Szolgáltató: google.com. Célzott cookie. A honlap látogatóiról profilalkotásra használják a 

látogató érdeklődési köréről személyreszóló Google marketing tevékenység kialakítására. Lejárat: 2 év 

__Secure-3PSIDCC 

Cookie Szolgáltató: google.com. Célzott cookie.  A honlap látogatóiról profilalkotásra használják a 

látogató érdeklődési köréről személyreszóló Google marketing tevékenység kialakítására. Lejárat: 2 év  

mailto:ugyfelszolgalat@naih.hu
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ANID 

 

Cookie Szolgáltató: google.com. Az internet teljes egészében nyújtott reklámozási célokat szolgál és a 

google.com tárolja. Á llandósított cookie. Lejárat: 2 év 

APISID 

Cookie Szolgáltató: google.com. Célzott cookie.  honlap látogatóiról profilalkotásra használják a látogató 

érdeklődési köréről személyreszóló Google marketing tevékenység kialakítására. Lejárat: 1 év  

CGIC   

Cookie Szolgáltató: google.com. Nem esszenciális cookie. Teljesítmény és analitikus célokat szolgál. 

Lejárat: 6 hónap 

CONSENT   

Cookie Szolgáltató: google.com. Nem esszenciális cookie. Teljesítmény és analitikus célokat szolgál. 

Lejárat: 20 év 

DV - 

Cookie Szolgáltató: google.com. A látogató választásait és más információkat gyűjt. Így különösen 

választott nyelvet, a keresési találatok kiválasztott számát egy oldalon, és a Google SafeSearch filter 

használatát. Lejárat: 7 perc 

HSID 

Cookie Szolgáltató: .google.com. Biztonsági célból és adatok titkosítására használják egy felhasználó 

Google Felhasználói Fiókjának azonosítására és a felhasználási fiók használati adatainak tárolására, 

csalás megelőzésére, adatvédelemre. Lejárat: 1 év 

NID 

Cookie Szolgáltató: google.com. Beállítási cookie. A felhasználó beállításait tárolja. Lejárat: 1 év  

OTZ 

Cookie Szolgáltató: google.com. Célzott cookie. Ö sszesített analitikus szolgáltatások Lejárat: 1 hónap 

SID 

Cookie Szolgáltató: youtube.com. Biztonsági célra használják, digitális aláírás és adatok titkosítására. 

Lejárat: 1 év 

SIDCC 

Cookie Szolgáltató: google.com. Biztonsági cookie, a felhasználó adatainak védelmére használják a 

jogosulatlan belépések ellen. Lejárat: Á llandósított.  

SSID 

Cookie Szolgáltató: google.com. Információt tárol arról, hogy hogyan kerül használásra a honlap és 

bármely reklámot is tárol, amelyet a honlap megtekintése előtt látott a felhasználó, a Google személyre 

szabott marketing tevékenységének fejlesztésre. Lejárat: 1 év  

  

 

 

 

  


