
ADATVÉDELMI NYILATKOZAT 
  

Ez úton tájékoztatjuk a www.praxon.hu honlap látogatóit a honlap személyes adatok kezelése 

körében követett gyakorlatáról, az adatok védelme érdekében megtett szervezési és technikai 

intézkedéseiről, valamint a látogatók ezzel kapcsolatos jogairól, és azok érvényesítésének 

lehetőségeiről. Elkötelezettek vagyunk a látogatók személyes adatainak oly módon történő kezelése 

mellett, amely a vonatkozó hatályos jogszabályoknak teljes körűen eleget téve járul hozzá a 

biztonságos internetezéshez. 

 

 

1. A nyilatkozat célja 
  

Jelen adatvédelmi nyilatkozat célja, hogy a Praxon Fejlesztő és Szolgáltató Kft. által a 

www.praxon.hu internetes oldalon alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket rögzítse. 

 

 

2. Adatkezelő megnevezése 
  

Név: Praxon Fejlesztő és Szolgáltató Kft. 

Székhely: 1107 Budapest, Kékvirág utca 14. 

Telefon: + 36-1-431-8188 

E-mail cím: praxon@praxon.hu 

 

 

3. A kezelt személyes adatok köre 
 

3.1. Bejelentkezés nélküli böngészés 

 

Az oldalra lépéskor a rendszer egy session ID-t generál, ami az oldal elhagyásakor automatikusan 

törlődik. A honlap megnyitásakor, olvasásakor a hozzáférő gép IP címe, a weboldalra lépés kezdő 

és végző időpontja, az operációs rendszer neve és verziója automatikusan rögzítődik. Ezek egyike 

sem tartalmaz személyes adatot, e vonatkozásban a Google Analytics adatkezelési szabályzata 

érvényes. 

 

  

3.2. Regisztráció/vásárláskor megadott adatok  

 

A rendszer a látogatóktól nem kér regisztrációt/bejelentkezést, a honlap személyes adatot nem 

kezel.  A honlapon vásárlás vagy szolgáltatás igénybevétele céljából regisztrálni vagy bejelentkezni 

nem lehet, a honlapnak ilyen funkciója nincs. 

 

 

4. Az adatkezelés jogalapja, módja és célja 
 

A www.praxon.hu honlapon személyes adatok kezelése nem történik. Az automatikusan 

rögzítésre kerülő adatok nem személyes adatok, célja a honlap látogatási statisztika készítése. Az 

adatkezelő az adatokat a leírtaktól eltérő célra nem használja fel.  

 

  



5. Az adatkezelés időtartama 
 

A session ID-k a weboldal elhagyásakor automatikusan törlődnek. Sem az aktuális www.praxon.hu 

verzió, sem a korábbi verziói sem kértek személyes adatokat, nem végeztek személyes adatok 

gyűjtését, tárolását. 

 

Fenti rendelkezések nem érintik a Praxon Kft működése során a jogszabályokban (pl. számviteli 

jogszabályokban) meghatározott, más feladatokkal összefüggő személyes adatkezelését. 

 

 

6. Adatfeldolgozó 
 

Tárhely szolgáltató adatai 

Neve: AB Plusz Bt. 

Címe: 2049 Diósd, IV. Béla király utca 48. 

Cégjegyzékszám: 13-06-068037 

Adószám: 21586091-2-13 

 

7. Adatbiztonság 
 

Adatkezelő megtesz minden szükséges intézkedést az adatok biztonságos, sérülésmentes kezelése 

érdekében, az ehhez szükséges adatkezelési rendszereket kiépíti és működteti. Munkatársaink, 

partnereink és szolgáltatóink titoktartási kötelezettséggel tartoznak felénk. 

 

 

8. A felhasználók személyes adataik kezelésével kapcsolatos jogai, az adattörlés 
 

Személyes adatokat a www.praxon.hu oldal nem kezel. A weboldal megnyitásával, tartalmának 

olvasásával a honlap látogatója elfogadja jelen adatvédelmi nyilatkozatot és hozzájárulását adja a 

fentiek szerinti statisztikai adatgyűjtéshez.   

 

 

9. Jogorvoslati lehetőségek 
 

Felhasználó a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) fordulhat az 

adatkezelő adatkezelési gyakorlatával kapcsolatban felmerült panasza esetén: 

 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 

1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. 

Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5. 

Telefon: +36-1-391-1400 

Fax: +36-1-391-1410 

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu 

 

 

Budapest, 2023. május 10. 

 


