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Kapcsolattartás

Ha a jelen Adatvédelmi nyilatkozattal, vagy a személyes adatainak kezelésével kapcsolatban 
kérdése van, kérjük a Kapcsolat menüpontban lévő címünkre küldjön üzenetet és jelezze felénk.

Cím: 7400 Kaposvár, Szondi u. 3.

E-mail: toldiiskola@gmail.com

Személyes adatok gyűjtése és kezelése

Önnek látogatóként a jelen Weboldal használatához semmilyen személyes adatot nem kell 
megadnia.

A jelen Weboldalon nem gyűjtünk és nem kezelünk különleges  személyes adatokat (olyan szenzitív
személyes adatok, amelyek utalhatnak faji és etnikai hovatartozásra, politikai beállítottságra, vallási 
és hitbéli meggyőződésre, érdekképviseleti szervezeti tagságra, genetikai adatokra, azonosításra 
alkalmas biometrikus adatokra, egészségi állapotra, szexuális életre vagy beállítottságra).

Milyen sütiket használ az oldal, és miért?

Nem használunk funkcionális sütiket, de szolgáltatónk használhat analitikai eszközöket. Erről 
bővebben a https://kifu.gov.hu/ oldalon tájékozódhat.

Analitikai célú sütik kezelése

Ön bármikor úgy dönthet, hogy letiltja a weboldalakon belüli anonim böngészési tevékenységet 
figyelő analitikai célú sütiket. Weboldalunk az alábbi szolgáltatók sütijeit használja; a megfelelő 
hivatkozásra kattintva bővebb tájékoztatást kaphat arról, hogyan tilthatja le az adott sütiket:

Google Analytics: http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html

Külső webes szolgáltatások

Oldalainkon időnként külső webes szolgáltatások segítségével jelenítünk meg különféle tartalmakat.
Erre például különböző képek és videók megjelenítéséhez van szükség. A közösségi gombokhoz 
hasonlóan ez esetben sincs nincs befolyásunk arra, hogy ezek a weboldalak, illetve külső domének 
milyen adatokat gyűjtenek arról, hogy Ön miként használja ezeket a beágyazott tartalmakat.

A jelen Süti szabályzatot bármikor saját belátásunk szerint módosíthatjuk, illetve kiegészíthetjük. A 
szabályzat módosításával egyidejűleg az oldal tetején látható "Utolsó módosítás" időpontját is 
frissítjük. A módosított Süti szabályzat ettől az időponttól lesz érvényes Önre és az Ön adataira 
nézve. Kérjük, rendszeresen ellenőrizze, hogy történt-e módosítás a jelen Süti szabályzatban, így 
folyamatosan tájékozódhat arról, hogy miként gondoskodunk az Ön adatainak védelméről.

Az Adatvédelmi nyilatkozat módosítása

A jelen Adatvédelmi nyilatkozatot bármikor saját belátásunk szerint módosíthatjuk, illetve 
kiegészíthetjük. A nyilatkozat módosításával egyidejűleg az oldal tetején látható "Utolsó módosítás"
időpontját is frissítjük. A módosított Adatvédelmi nyilatkozat ettől az időponttól lesz érvényes Önre 
és az Ön adataira nézve. Kérjük, rendszeresen ellenőrizze, hogy történt-e módosítás a jelen 
Adatvédelmi nyilatkozatban, így folyamatosan tájékozódhat arról, hogy miként gondoskodunk az 
Ön adatainak védelméről.
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