
Adatkezelési tájékoztató 

Az adatkezelő: 

Vállalkozás neve:   Fiam Péter e. v. 

Vállalkozás címe:   H-9025 Győr, Áchim András utca 84. 

Kapcsolattartás 

Cégünket e-mailen vagy telefonszámon érheti el. Ilyen esetekben az Ön e-mail címét vagy 

telefonszámát kizárólag a megkeresésével kapcsolatban kezeljük, az érintett ügy idejére. 

Ezen adatkezelés a cég jogos üzleti érdeke. 

Számlák 

Amennyiben Ön igénybe veszi szolgáltatásainkat, ezzel kapcsolatban számlák készülnek, 

amely során törvényi kötelezettségeinknek teszünk eleget. A számlákat a számviteli 

törvény előírásainak megfelelő ideig tároljuk. 

Adattovábbítás 

A számlaadatokat a számláinkat feldolgozó könyvelő céggel megosztjuk. 

Weboldal 

A www.f-pc.hu honlap üzemeltetője Fiam Péter Egyéni Vállalkozó. 

Sütik 

Weboldalunkon cookie-kat használunk, hogy teljesebb szolgáltatást nyújtsunk látogatóink 
részére. 

Milyen sütiket használunk? 

  

A sütik számos feladatot látnak el, amelyek közül néhányat az alábbiakban kiemelünk: 

 
A szolgáltatás nyújtásához nélkülözhetetlen munkamenet sütik 

 
Ezek a sütik azért szükségesek, hogy a felhasználók böngészhessék oldalainkat, az 
oldalon nyújtott szolgáltatásokat igénybe tudják venni. Ha bezárja böngészőjét, ezek a 
sütik automatikusan törlődnek a számítógépéről. Ezen sütik alkalmazása nélkül nem 
tudjuk garantálni Önnek weboldalunk használatát. 

 
Teljesítményt biztosító sütik 

 
Ezeket a sütiket többek között arra használjuk, hogy tisztában legyünk azzal, hogy 
látogatóink melyik oldalainkat keresik fel, hogyan és milyen rendszerességgel használják 
oldalainkat, milyen hosszú ideig tartózkodtak egy adott oldalon. A Google Analytics sütikkel 
kapcsolatos további tudnivalók érdekében kérjük, itt tájékozódjon. 

 

Funkcionális sütik 

 
Ezen sütik segítségével az Ön által a felületeken végzett műveletek megjegyzésre 
kerülnek szolgáltatásaink színvonalának növelése érdekében. 

 

https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage


 
 Süti beállítások 

  

Alapbeállításként minden böngésző engedi a sütik használatát. Ha törölni akarja 
oldalainkról származó sütiket, vagy nem kívánja használni azokat, kérjük, tájékozódjon az 
alábbi linkeken attól függően, hogy milyen böngészőt használ: 

 
Google Chrome  

Firefox  

Microsoft Internet Explorer 11  

Microsoft Internet Explorer 10  

Microsoft Internet Explorer 9   

Microsoft Internet Explorer 8   

Safari 

 
Felhívjuk figyelmét, hogy sütik tiltása esetén előfordulhat, hogy bizonyos elemek, vagy a 
weboldal teljes funkcionalitása nem lesz elérhető. 

 

 
GDPR jogok 

Ön bármikor kérelmezheti az Adatkezelőtől az Önre vonatkozó személyes adatokhoz való 

hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az 

ilyen személyes adatok kezelése ellen. Továbbá kérheti az érintett információk hordozható 

formában való közlését. További információért olvassa el a GDPR 13-19. cikkelyeit. 

Amennyiben adatkezeléssel kapcsolatos kérdése, kérése van, lépjen velünk kapcsolatba! 

Az adatkezeléssel kapcsolatosan elérhető személy: 

Név:   Fiam Péter e. v. 

Cím:   H-9025 Győr, Áchim András utca 84. 

Tel.:   +36 70 228 0615 

E-mail: info@f-pc.hu 

Panasztétel 

Az érintett panasszal fordulhat a hatósághoz is: 

Nemzeti Adatvédelmi és Információs Hatóság 

Székhely: 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. 

Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5. 

Email: ugyfelszolgalat@naih.hu 

Telefon: +36 (1) 391-1400 

Honlap: http://naih.hu 

 

 

 

https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=hu
https://support.mozilla.org/hu/kb/S%C3%BCtik%20kezel%C3%A9se
https://support.mozilla.org/hu/kb/S%C3%BCtik%20kezel%C3%A9se
http://windows.microsoft.com/hu-hu/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11
http://windows.microsoft.com/hu-hu/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11
http://windows.microsoft.com/hu-hu/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-10
http://windows.microsoft.com/hu-hu/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-10
http://windows.microsoft.com/hu-hu/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-9
http://windows.microsoft.com/hu-hu/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-9
http://windows.microsoft.com/hu-hu/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-8
http://windows.microsoft.com/hu-hu/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-8
http://windows.microsoft.com/hu-hu/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-8
http://support.apple.com/kb/index?page=search&q=cookies%20safari
http://support.apple.com/kb/index?page=search&q=cookies%20safari
http://support.apple.com/kb/index?page=search&q=cookies%20safari
mailto:ugyfelszolgalat@naih.hu
http://naih.hu/

