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Adatkezelési tájékoztató 

a személyes adatok kezeléséről a www.nitrogen.hu honlap használata során 

A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad 

áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016. április 27-ei 2016/679 Európai 

Parlamenti és Tanácsi (EU) rendelet (alábbiakban: GDPR) 13. és 14. cikkei alapján az Adatkezelők az érintettek részére a 

személyes adatok kezelésével kapcsolatban az alábbi tájékoztatást adják. 

1. Adatkezelő(k) megnevezése 

1.1. Elsődleges adatkezelő 

Nitrogénművek Vegyipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság 

Rövidített név: Nitrogénművek Zrt. 

Postacím: 8105 Pétfürdő, Hősök tere 14. 

E-mail cím: nrt@nitrogen.hu 

Telefon: +36 (88) 620-100 

Honlap: www.nitrogen.hu 

2. Adatfeldolgozók 

Google LLC 

Postacím: CA 94043 Mountain View, Amphitheatre Parkway 1600 (USA) 

E-mail cím: eszrevetel@gmail.com 

Honlap: www.google.com 

 

OpenIT Számítástechnikai Tanácsadó Kft. 

Postacím: 1051 Budapest, Szent István tér 7-11. 

E-mail cím: info@open-it.hu 

Honlap: www.open-it.hu 

3. Adatkezelési alapelvek 

Az Adatkezelők csak olyan személyes adatokat kezelnek, amelyek az adatkezelés céljának megvalósulásához 

elengedhetetlenek, és a cél elérésére alkalmasak. A személyes adatokat csak a cél megvalósulásához szükséges 

mértékben és ideig kezelik, továbbá a tőlük elvárható módon védik az érintettek személyes adatait. 

4. Az adatkezelés biztonsága 

Az Adatkezelők a megvalósítás költségei, továbbá az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a 

természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú kockázat 
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figyelembevételével megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajtanak végre annak érdekében, hogy a kockázat 

mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot garantálják. 

A kockázatoknak megfelelő technikai és szervezési intézkedésekkel kapcsolatos követelményeket a „41/2015. (VII. 15.) 

BM rendelet az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló 2013. évi L. törvényben 

meghatározott technológiai biztonsági, valamint a biztonságos információs eszközökre, termékekre, továbbá a biztonsági 

osztályba és biztonsági szintbe sorolásra vonatkozó követelményekről” szabályozza, mely előírásoknak a Nitrogénművek 

Zrt. megfelel. 

5. Kapcsolódó jogszabályok 

• az „Európai Parlament és a Tanács (EU)” 2016/679. rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok 

kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról; 

• a 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról; 

• 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal 

összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről; 

6. A kezelt adatok köre és az adatkezelés célja 

# Személyes adatok Az adatkezelés célja Cookie neve 

1. - 
A szolgáltatás igénybevételéhez 

szükséges. 

2c57726a44b2f1f5 

5b8c17735251fab9 

2. - 
A szolgáltatás igénybevételéhez 

szükséges. 

cookieconsent_status 

3 - 

A látogatók és munkamenetek 

megkülönböztetését szolgálja. A cookie 

minden alkalommal létrejön, amikor a 

javascript alkalmazás már fut, és még 

nem létezik _utma cookie. A cookie 

minden alkalommal frissül, amikor 

adatküldés történik a Google Analytics 

felé. 

__utma 

4 - 

Az új felhasználók/látogatások 

felismerésére szolgálja. A cookie minden 

alkalommal létrejön, amikor a javascript 

alkalmazás már fut, és nincs még _utmb 

cookie. A cookie minden alkalommal 

frissül, amikor adatküldés történik a 

Google Analytics felé. 

__utmb 

5 - 

Az _utmb cookieval együtt működik, a 

Google Analytics részére szolgáltat 

adatokat. Feladata megállapítani a 

felhasználók új látogatásait. 

__utmc 

6 - 

Nagy forgalmú oldalak adatgyűjtését 

limitálja. A Google Analytics 

szolgáltatásával kapcsolatos cookie. 

__utmt 
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7 - 

Tárolja minden forgalom vagy kampány 

forrását, mely segítségével 

megállapítható, hogy a felhasználó 

hogyan találta meg a honlapot. A cookie 

minden alkalommal létrejön, amikor a 

javascript alkalmazás már fut, és minden 

feltöltött adatot továbbít a Google 

Analytics szolgáltatás felé. 

__utmz 

8 - 
Google Analytics cookie a felhasználók 

megkülönböztetésére, statisztikai céllal 

_ga 

9 - 
Google Analytics cookie a felhasználók 

megkülönböztetésére, statisztikai céllal 

_gid 

10 - 
Google Analytics cookie a lekérések 

számának szabályozásához 

_gat_gtag_UA_137522040_1 

7. Az adatkezelés időtartama és jogalapja 

# Az adatkezelés időtartama Az adatkezelés jogalapja 

1. munkamenet végéig Hozzájáruláson alapuló 

2. 1 év Hozzájáruláson alapuló 

3. 2 év Hozzájáruláson alapuló 

4. 30 perc Hozzájáruláson alapuló 

5. munkamenet végéig Hozzájáruláson alapuló 

6. 10 perc Hozzájáruláson alapuló 

7. fél év Hozzájáruláson alapuló 

8. 2 év Hozzájáruláson alapuló 

9. 24 óra Hozzájáruláson alapuló 

10. munkamenet végéig Hozzájáruláson alapuló 

8. Címzettek, illetve azok kategóriái: 

A személyes adatokat nem közöljük más természetes vagy jogi személlyel, közhatalmi szervvel, ügynökséggel vagy 

bármely egyéb szervvel.  

9. Az érintett jogai 

9.1. Hozzáféréshez való jog 

Az érintett kérheti az adatkezelőtől, hogy az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát bocsássa a 

rendelkezésére. 
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9.2. Helyesbítéshez való jog 

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan 

személyes adatokat. 

9.3. Tiltakozáshoz való jog  

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése 

ellen. 

Ebben az esetben az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést 

olyan jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben. 

9.4. Adatkezelés korlátozásához való jog 

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést. 

Ha az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra 

nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben. 

9.5. Törléshez (elfeledtetéshez) való jog 

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére vagy az adatkezelés jogalapjául szolgáló hozzájárulásának visszavonása esetén – 

ha az adatkezelésnek nincs egyéb jogalapja, illetve ha az adatokat eleve jogellenesen kezelték – az adatkezelő 

indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat. 

10. Jogorvoslati lehetőségek 

10.1. Az adatkezelőnél történő panasztételhez való jog 

Az érintett panasszal – vagy bármilyen kérdéssel, kéréssel – élhet az adatkezelőnél a rá vonatkozó személyes adatok 

kezelése kapcsán. A Nitrogénművek Zrt. illetékes munkatársának elérhetőségei: 

Név: Dr. Gál Gábor 

Cím: 8105 Pétfürdő, Hősök tere 14. 

E-mail cím: gdprcsoport@nitrogen.hu 

Telefon: +36 (88) 620-118 

10.2. A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog 

Az egyéb közigazgatási vagy bírósági jogorvoslatok sérelme nélkül, minden érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen a 

felügyeleti hatóságnál, ha megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti a kapcsolódó 

jogszabályokat. A felügyeleti hatóság elérhetőségei: 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 

Rövidített név: NAIH 

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c 

Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5. 

E-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu 

Telefon: +36 (1) 391-1400 

Fax: +36 (1) 391-1410 

Honlap: http://naih.hu 
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10.3. Perindítás lehetősége a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes bíróságon 

Az adatkezelő, illetve - az adatfeldolgozó tevékenységi körébe tartozó adatkezelési műveletekkel összefüggésben - az 

adatfeldolgozó ellen bírósághoz fordulhat, ha megítélése szerint az adatkezelő, illetve az általa megbízott vagy 

rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó a személyes adatait a személyes adatok kezelésére vonatkozó, jogszabályban 

vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott előírások megsértésével kezeli. 


