
ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT 
 
Adatvédelem 
Jelen honlap használatakor Ön elfogadja az alábbi feltételeket, függetlenül attól, hogy 
azokat elolvasta-e vagy sem. 

A használati feltételek nem ismerete nem mentesít senkit a felelősség alól, nem lehet 
semmilyen hivatkozás alapja, ha azokat megszegte és ebből kifolyólag jelen weboldalnak 
és/vagy üzemeltetőjének bármilyen természetű kára, vagy hátránya keletkezik. Ebben az 
esetben az ügy jogi úton kerül rendezésre. 

Vállalatunk működéséből kifolyólag elsősorban jogi személyek adatait kezeli, mint például 
cégnév, forma és elérhetőségi adatok, kismértékben fordul elő természetes személyek 
személyes adatainak kezelése, mely esetekben korlátozott adatkezelésre és tárolásra törekszik. 
 
Adatkezelési szabályzatunk megtalálható mindegyik álltalunk üzemeltetett weboldalon: 
www.mattonella.hu , www.szokolzsuzsi.hu , www.kerlite.hu , www.slimtech.hu , 
www.kulteriburkolas.hu, www.impertek.hu , www.szarazburkolas.hu  
 (A felsorolás a teljesség igénye nélkül készült.)   
 
A jelen adatvédelmi irányelvek elmagyarázzák, hogy miként kezeljük az Ön személyes 
adatait, függetlenül attól, hogy ön új jelentkező, weboldalaink felhasználója, ügyfelünk, 
beszállítónk, partnerünk, vagy egyéb vállalatunkkal kapcsolatban álló személy. 
 
Leírja, hogyan gyűjtjük, használjuk fel és kezeljük a személyes adatait, és mindeközben 
hogyan felelünk meg az Önnel kapcsolatos jogi kötelezettségeinknek. Adatainak biztonsága 
fontos a számunkra, és elkötelezetten védjük és óvjuk adatvédelmi jogait. 
 
A vonatkozó adatvédelmi előírások céljából (többek között beleértve az Általános 
adatvédelmi rendeletet ((EU) 2016/679 rendelet) (a „GDPR”) a személyes adataiért felelős 
cég Mattonella Kft.( adószám:14373237-2-43, cím: 1202 Budapest, Sződemeter utca 14.. )  
Fontos megjegyezni, hogy ezt az Adatvédelmi irányelvet időről időre módosíthatjuk.  
 
A KEZELT ADATOK KÖRE: 
A. Ajánlatkéréskor/kapcsolatfelvételkor megadott adatok: 

A felhasználó által az ajánlatkéréskor illetve kapcsolatfelvételkor megadott személyes 
adatokat harmadik félnek nem adjuk ki. 

A felhasználó által az ajánlatkérés/kapcsolatfelvétel során kötelezően megadott adatok: 

Név, telefonszám, e-mail cím. 

B. Hírlevélre feliratkozáskor megadott adatok: 

Amikor a felhasználó feliratkozik a hírlevélre, tárolásra kerül a felhasználó által megadott 
név, és e-mail cím azzal a céllal, hogy kiküldjük neki a hírlevelet. Az adatok tárolására és a 
hírlevelek kiküldésére a Mailchimp (mailchimp.com) hírlevélküldő szolgáltatót használjuk. A 
tárolt adatokat harmadik félnek nem adjuk ki. 

A felhasználó által a hírlevél feliratkozáskor kötelezően megadott adatok: Név, e-mail cím. 

 

http://www.mattonella.hu/
http://www.szokolzsuzsi.hu/
http://www.kerlite.hu/
http://www.slimtech.hu/
http://www.kulteriburkolas.hu/
http://www.impertek.hu/
http://www.szarazburkolas.hu/


C. Weboldal bejelentkezés nélküli használata: 

A honlap használata során rögzítésre kerül a felhasználó számítógépének IP-címe, a látogatás 
kezdő es befejező időpontja, illetve egyes esetekben — a felhasználó számítógépének 
beállításától függően — a böngésző és az operációs rendszer típusa. Ezen adatokat a rendszer 
automatikusan naplózza. A Szolgáltató a naplófájlban található adatokat nem kapcsolja össze 
egyéb személyes adatokkal. 

AZ ADATKEZELÉS CÉLJA: 
A. Ajánlatkérés/kapcsolatfelvétel: 

Ajánlatkérés vagy kapcsolatfelvétel esetén a felhasználó által megadott adatok esetében az 
adatok kezelésének célja a felhasználó azonosítása, majd e-mailben vagy telefonon történő 
tájékoztatása csak és kizárólag az adott ajánlatkérés, foglalás vagy kapcsolatfelvétel kapcsán. 
A felhasználó ezen adatkezeléshez való hozzájárulását az “Ajánlatkérés” vagy “Kapcsolat” 
internetes űrlap kitöltésével és elküldésével adja meg. 

B. Hírlevél: 

Hírlevélre történő regisztráció esetén a felhasználó által megadott adatok esetében az adatok 
kezelésének célja az felhasználó azonosítása hírlevélküldés céljából. A hírlevélre regisztrált 
felhasználók számára a Szolgáltató hírlevelet küld ki. Az adatok ilyen célú felhasználását a 
felhasználó – leiratkozással – megtilthatja. Amennyiben nem tart igényt a hírlevélre, a 
felhasználó törölheti magát a hírlevél-küldő adatbázisból a kiküldött hírlevek végén található 
„Leiratkozás” hivatkozásra kattintva. Természetesen egyedi kérés esetén is töröljük a 
felhasználót a hírlevél adatbázisból, mely kérést a mattonella@mattonella.hu email címen 
jelenthetik be. 

C. „Cookie”-k: 

Jelen weboldal használata során a felhasználó számítógépének egyes paramétereiről, illetve 
annak IP címéről naplófile készül. Ezeket az adatokat az üzemeltető kizárólag a weboldal 
fejlesztése érdekében használja fel. 

Jelen weboldal, illetve annak egyes alkalmazásai kis szöveges információs fájlokat, ún. 
„cookie”-kat használnak, amelyek a felhasználók azonosításának és további látogatásának 
megkönnyítése érdekében a látogatók merevlemezén tárolódnak. A weboldal felhasználója 
meghatározhatja, hogy kívánja-e fogadni a cookie-kat vagy sem, illetve kapjon-e értesítést 
arról, ha a megtekintett oldal cookie-t küld számára. Amennyiben Ön számítógépének 
böngészőjében engedélyezi a cookie-k használatát, úgy hozzájárul ahhoz, hogy az így 
közvetített információt jelen weboldal üzemeltetője a működtetés céljából felhasználja. Ne 
feledje, amennyiben Ön nem engedélyezi a cookie-k fogadását, abban az esetben a weboldal 
egyes szolgáltatásai nem vagy korlátozottan lesznek igénybe vehetőek. 

D. Google Analitika: 

Jelen weboldal a Google, Inc. („Google”) által nyújtott Google Analitika webanalitikai 
szolgáltatást használja. A Google Analitika „sütiket” („cookies”), az Ön számítógépén 
elhelyezett szövegfájlokat használ, melyek célja, hogy segítse a weboldal használatának 
elemzését. A „süti” által generált, a weboldal használatára vonatkozó információkat (beleértve 
az Ön IP-címét) a Google egyesült államokbeli szervereire továbbítja és ott tárolja. A Google 
ezeket az információkat a weboldal Ön által történő használatának értékelésére, a weboldalon 
végrehajtott tevékenységekről szóló riportoknak a weboldalak üzemeltetői részére történő 
összeállítására, valamint a weboldalon végrehajtott tevékenységekkel és az 



internethasználattal kapcsolatos egyéb szolgáltatások nyújtására használja. A Google továbbá 
átadhatja ezeket az információkat harmadik felek részére, amennyiben ezt törvény írja elő, 
vagy az adott harmadik felek a Google megbízásából feldolgozzák az információkat. A 
Google nem társítja az Ön IP címét a Google birtokában lévő egyéb adatokkal. Böngészője 
megfelelő beállításainak kiválasztásával Ön visszautasíthatja a „sütik” használatát, azonban 
felhívjuk figyelmét, hogy ez esetben Ön nem fogja tudni kihasználni jelen weboldal összes 
funkcióját. A jelen weboldal használatával Ön hozzájárul adatainak feldolgozásához a 
fentiekben meghatározott módon és a fentiekben meghatározott célokra. 

 
ADATOK FELHASZNÁLÁSA: 
Az általad megadott adatokat  a Mattonella Kft. kizárólag hírlevél küldése céljából tárolja. 
Adataid harmadik fél részére nem adjuk át, kivéve, ha kérdésed megválaszolása érdekében 
működik közre, pl. viszonteladó, külső tanácsadó, szaktanácsadó, aki a Mattonella Kft.-től 
kapott adatokat semmilyen formában nem jogosult felhasználni, tárolni, illetve harmadik fél 
részére továbbadni.  

Adataid kezelésekor a Személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról 
szóló 1992. évi LXIII törvénynek megfelelően járunk el. 

Az információk tulajdonjoga 
Kijelentjük, hogy a Mattonella Kft. birtokolja az oldalainkon látható információkat. A 
www.mattonella.hu / www.szokolzsuzsi.hu / www.kerlite.hu / www.kulteriburkolas.hu  
oldalainak tartalmát és a kialakítását nemzetközi és magyar törvények védik. Tilos továbbá a 
tőlünk származó információk, cikkek, katalógusok árusítása, bármilyen formában történő 
megváltoztatása és ismételt megjelentetése. A megjelent anyaggal kapcsolatos minden 
további jogunkat fenntartjuk, és szükség esetén akár bírósági úton is érvényesítjük. 
Aki a weboldalunkon regisztrálja magát, az adatvédelmi nyilatkozatunkat elfogadottnak 
tekinti, azzal egyetért. 

A szolgáltató neve: Mattonella  Kft. 
A szolgáltató székhelye: 1202 Budapest, Sződemeter u. 14. 
A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen 
használt elektronikus levelezési címe: mattonella (kukac) mattonella.hu 
A szolgáltató adószáma: 14373237-2-43 
Nyilvántartásban bejegyző hatóság neve: Pest Megyei Bíróság – mint cégbíróság 
A szolgáltató telefonszáma: + 36 70 608 1066 
A szerződés nyelve: magyar 
A tárhely-szolgáltató neve: Forpsi – Blazearts kft. 
A tárhely-szolgáltató címe: 6090 Kunszentmiklós, Damjanich János u. 36 
A tárhely-szolgáltató elérhetősége: 
https://support.forpsi.hu/Main/frmNewTicket.aspx?InstanceID=97ada49d-38c0-413e-8006-
6a5a833461fa 
 A tárhely-szolgáltató weboldala: www.forpsi.hu  

 

http://www.mattonella.hu/
http://www.szokolzsuzsi.hu/
http://www.kerlite.hu/
http://www.kulteriburkolas.hu/
https://support.forpsi.hu/Main/frmNewTicket.aspx?InstanceID=97ada49d-38c0-413e-8006-6a5a833461fa
https://support.forpsi.hu/Main/frmNewTicket.aspx?InstanceID=97ada49d-38c0-413e-8006-6a5a833461fa
http://www.forpsi.hu/
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