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ML Global Systems Informatikai Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Adatkezelő)
az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendeletének megfelelően a jelen Tájékoztató
közzétételével az Adatkezelő lehetőséget kíván adni valamennyi Érintett részére, hogy tudomást
szerezzenek arról, hogy milyen célból mely adataikat, hogyan kezeli. Fontos, hogy Ön ezt a Tájékoztatót
figyelmesen olvassa végig! A tájékoztatót az Adatkezelő az általa használt www.mlsystems.hu linken
(továbbiakban: Weboldal) teszi közzé.

Adatkezelő személye
Adatkezelő: ML Global Systems Informatikai Korlátolt Felelősségű Társaság
cégjegyzékszám: 01-09-280560
székhely: 1119 Budapest, Nándorfejérvári út 42-44.
fióktelep: 4400 Nyíregyháza, Kállói út 16.
e-mail cím: info@mlsystems.hu
adószám: 14531154-2-43
adatvédelmi tisztviselő (DPO): Arnótfalvy Bence Örs
Elérhetősége: email cím: info@gdpriroda.hu
telefonszám: +36704536842
(továbbiakban: Adatkezelő)

Internetes süti (cookie) tájékoztató (a továbbiakban: süti)
A honlapunk megfelelő működése érdekében bizonyos esetekben kis méretű fájlokat helyezünk el az
Ön számítógépes eszközén.

Mi az a süti?
A süti egy kisméretű szöveges fájl, amely akkor kerül a számítógépére, amikor Ön meglátogat egy
weboldalt. A sütik többféle funkcióval rendelkeznek, többek között információt gyűjtenek, megjegyzik
a felhasználói beállításokat, lehetőséget adnak a weboldal tulajdonosának a felhasználói szokások
megismerésére a felhasználói élmény növelésére.
Személyes adatai kezelésének jogalapját az EU általános adatvédelmi rendeletének 6. cikke (1)
bekezdésének a) pontja szerinti hozzájárulása képezi. Ön hozzájárulását az „Elfogadom” gombra
kattintva tudja megadni. A hozzájárulás megtagadása esetén nem lehetséges a hozzájáruláshoz kötött
szolgáltatást igénybe venni. A hozzájárulását bármikor visszavonhatja, ez azonban nem érinti a
visszavonást megelőző adatkezelés jogszerűségét. A visszavonás az alábbiak szerint történik:
Az Adatkezelő tájékoztatja az Érintetteket arról, hogy az internetes sütiket Ők maguk is
letilthatják, törölhetik, azonban ebben az esetben esetlegesen egyes funkciók nem lesznek
elérhetőek. A sütik letiltását az Érintett az egyes webböngészőkben az alábbi módokon tudja
megtenni:
Internet Explorer:
https://support.microsoft.com/hu-hu/help/278835/how-to-delete-cookie-files-in-internet-explorer
Microsoft Edge:
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https://support.microsoft.com/hu-hu/help/4028646/microsoft-edge-view-and-delete-browsing-history
Chrome:
https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=hu
Firefox:
https://support.mozilla.org/hu/kb/weboldalak-altal-elhelyezett-sutik-torlese-szamito
Safari:
https://support.apple.com/kb/PH21411?locale=en_US&viewlocale=hu_HU
Opera:
http://help.opera.com/Windows/9.63/hu/cookies.html
Az egyes sütikre vonatkozó bővebb információt az alábbiakban olvashat.
Milyen különféle típusú sütik léteznek?
Feltétlenül szükséges sütik: Az ilyen sütik nélkülözhetetlenek a weboldal megfelelő működéséhez.
Ezen sütik elfogadása azért szükséges, mert az Adatkezelő garantálni tudja a weboldal elvártaknak
megfelelő működését. Ezek a sütik nem gyűjtenek személyes adatokat. Feltétlenül szükséges sütik
például a teljesítmény sütik, amelyek információt gyűjtenek arról, hogy a weboldal megfelelően
működik-e, működésében tapasztalhatók-e hibák.
Funkcionális sütik: Ezek a sütik biztosítják a weboldal az Önök igényeire szabott következetes
megjelenését, és megjegyzik az Önök által választott beállításokat (például: szín, betűméret, elrendezés).
Harmadik fél által biztosított sütik: előfordulhat, hogy a weboldalon bizonyos szolgáltatások
igénybevételének esetén megjelenik olyan, harmadik fél által biztosított süti, amely lehetővé teszi egy
adott tartalom megosztását, feldolgozását. Ilyen, amikor az Adatkezelő az adatbázisának a
vállalatirányítási rendszer keretében történő működtetéséhez igénybe vett Adatfeldolgozó sütijét/sütijeit
alkalmazza.
Az Adatkezelő által alkalmazott sütik:
Süti neve
<random 32
karakterből álló
sztring>
cookieconsent_status

joomla_user_state

Session

UserCode

Célja, kezelt adatok köre
Cél: Munkamenet-azonosító süti. Webhelyünk tartalomkezelő
rendszere használja az aktuális munkamenet azonosításához, a
webhelyre történő bejelentkezéshez, beállításai megjegyzéséhez.
Kezelt adatok köre: nem kezel személyes adatokat.
Cél: A felhasználó által elfogadott süti tájékoztató felugró ablak
automatikus megjelenésének blokkolása mindaddig, amíg a süti létezik.
Kezelt adatok köre: nem kezel személyes adatokat.
Cél: Webhelyünk tartalomkezelő rendszere használja webhelyünkre
való belépés céljából.
Kezelt adatok köre: nem kezel személyes adatokat.
A MiniCRM által használt harmadik féltől származó süti. További
információ: https://www.minicrm.hu/adatvedelem/
Cél: Megrendelés felvételéhez munkamenet azonosítás.
Kezelt adatok köre: nem kezel személyes adatokat.
A MiniCRM által használt harmadik féltől származó süti. További
információ: https://www.minicrm.hu/adatvedelem/
Cél: Megrendelés felvételéhez szükséges azonosítás.
Kezelt adatok köre: felhasználó azonosító, felhasználó által megadott
jelszó.
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