SÜTIKEZELÉSI SZABÁLYZAT
Ez a Sütikezelési szabályzat azt ismerteti, hogy a Church of Scientology hogyan használja a sütiket, a
közösségi média bővítményeket és más hasonló technológiákat a weboldalunkon tett látogatása során
www.nyiregyhazadianetika.hu (a továbbiakban: „Weboldal”). A sütikkel és a közösségi média
bővítményekkel kapcsolatos további információkért, lásd a 2. cikket.
Ha, miután tájékozódott a sütik és közösségi média bővítmények használatával kapcsolatban, Ön
továbbra is a weboldalunkon marad, azzal elismeri, hogy minden információt elolvasott erre
vonatkozóan, és egyértelműen egyetért az alábbi Sütikezelési szabályzatban ismertetett felhasználással.
Ha további (általános) tájékoztatást szeretne kapni azzal kapcsolatban, hogy sütiken és közösségi
média bővítményeken kívül hogyan kezeljük a személyes adatokat, beleértve az Ön nekünk küldött emailjeinek, telefonhívásainak, fax és közösségi médián keresztül érkező üzeneteinek kezelését, valamint
a megrendeléseivel vagy vásárlásaival kapcsolatos információkat, kérjük, olvassa el az Adatvédelmi
szabályzatunkat.
1. KIK VAGYUNK?
1. Az ön személyes adatait a Church of Scientology International, 6331 Hollywood
Boulevard, Los Angeles, CA 90028, United States of America (a továbbiakban: „CSI”,
„mi”, „minket”, „miénk”) kezeli, a vonatkozó adatvédelmi jogszabályoknak
megfelelően. A dpo@scientology.net e-mail címen léphet velünk kapcsolatba.
2. Ahol a jelen Süti szabályzat törvényekre vagy jogszabályokra hivatkozik, ez a
hivatkozás értelemszerűen az adott törvények vagy jogszabályok esetleges módosításaira
is vonatkoznak.
3. Fenntartjuk a jogot, hogy a jelen Süti szabályzatot saját kezdeményezésünkre
módosítsuk és adaptáljuk. Ilyen esetben ezen változtatásokról és adaptációkról a
Weboldalunkon értesítjük önt, legalább két héttel az adott változtatások és adaptációk
hatályba lépése előtt. A Weboldalunk további használatára ezt követően a módosított
Süti szabályzat lesz érvényes.
2. MIK AZOK A SÜTIK ÉS A KÖZÖSSÉGI MÉDIA BŐVÍTMÉNYEK?
1. A sütik kicsi szövegfájlok, amelyek az eszköze merevlemezén tárolódnak, és bizonyos
információkat vagy személyes adatokat tartalmaznak.
2. A közösségi média bővítmények a közösségi média szolgáltatók (például a Facebook)
által kifejlesztett és biztosított kis szoftverek, amelyekkel be tudjuk építeni a közösségi
médiákat a Weboldalunkba.
3. A hasonló technológiák a különböző szolgáltatók által kifejlesztett és biztosított kis
szoftverek vagy nem látható képek (például a Facebook Pixel), amelyek segítségével
például nyomon követhetjük a konverziókat vagy jobban tudjuk célozni promóciós
kampányainkat.

3. MILYEN SÜTIKET, KÖZÖSSÉGI MÉDIA BŐVÍTMÉNYEKET ÉS HASONLÓ
TECHNOLÓGIÁKAT HASZNÁLUNK?
1. Amikor meglátogatja a Weboldalunkat, számos süti kerül elhelyezésre az Ön eszközén,
valamint közösségi média kerül felhasználásra. Általában ezek teszik lehetővé, hogy
azonosítsuk önt. Ezeket az adatokat arra használjuk fel, hogy statisztikai és felhasználási
adatok gyűjtésével meghatározzuk, hogy ön és mások hogyan használják a
weboldalunkat, ami lehetővé teszi számunkra, hogy javítsuk a Weboldalunkat,
anyagainkat és szolgáltatásainkat ezáltal javítva az önnek nyújtott élményt. Ha nem
szeretné, hogy sütiket használjunk, olvassa ez a 7. cikket.
2. Az alábbi típusú sütiket használjuk:
• Elengedhetetlenül szükséges sütik, amelyek mindenképpen kellenek a
Weboldalunk működéséhez;
• Funkcionális sütik, amelyeket arra használunk fel, hogy felismerjük Önt, amikor
visszatér a Weboldalunkra;
• Teljesítménynövelő sütik, amelyek segítségével felismerjük és meghatározzuk a
Weboldalunk látogatóinak a számát és azt elemezzük, hogy a látogatók hogyan
navigálnak a Weboldalunkon;
• Promóciós sütik, amelyek segítségével feljegyezzük a Weboldalunkon tett
látogatását, azt, hogy milyen oldalakat nézett meg és milyen linkekre kattintott.
3. A Weboldalunk a Google Analytics szoftvert használja. Ez az internetes elemző
szolgáltatást, amelyet a Google Inc. biztosít, elemző sütiket használ. Ezzel a
szolgáltatással a látogatókkal kapcsolatos információkat (például a böngésző használata,
új látogatók száma, a marketing tevékenységre adott reakció és a böngészési idők)
gyűjtjük és elemezzük, a Weboldalunk és az önnek nyújtott élmény javítása és marketing
kampányaink megfelelő célzása érdekében.
A Google Analytics által weboldalunk használatával összegyűjtött adatokat az Ön IPcímével együtt a Google kapja meg és tárolja. A Google például a következő célokra
használhatja fel ezeket az információkat:
• A hirdetésekre vonatkozó jelentések készítése hirdetők és a promóciós anyagokat
tartalmazó weboldalak számára, és annak biztosítása, hogy az adott weboldalak
közzétevői megkapják a megfelelő anyagi juttatást;
• A felhasználók és a partnerek védelme érdekében csalás és egyéb biztonsági
kockázatok felderítése és elhárítása;
• Jogszabályban előírt kötelezettségek teljesítése;
• Az anyagainak a javítása;
• A Google Analytics szolgáltatást használó weboldal- és alkalmazástulajdonosok
számára információ biztosítása arról, hogy a látogatók hogyan használják fel az
adott oldalakat és alkalmazásokat.
Az utolsó pont kivételével a Google mindezen tevékenységek esetében adatkezelőként

jár el, és a weboldalak ön általi használatával kapcsolatban gyűjtött adatok kezeléséért a
Google vállal felelősséget. Szerezzen további információkat arról, hogy a Google
Analytics hogyan kezeli a sütiket a weboldalakon.
Ön azonban szabályozni tudja, hogy milyen információk kerüljenek elküldésre a
Google-nak, az alábbi módokon:
• Ha nem szeretné, hogy az ön böngészője használja a Google Analytics
szolgáltatást, akkor telepítse a Google Analytics Opt-out Browser Add-on (a
Google Analytics kikapcsolása böngésző bővítményt). Szerezzen további
információkat a Google Analytics szolgáltatásról és annak Adatvédelmi
szabályairól.
• Ha be van jelentkezve a Google fiókjába, akkor - a fiókbeállításoktól függően megtekinthet és szerkeszthet bizonyos adatokat, amelyeket a Google azokról az
oldalakról és alkalmazásokból gyűjt, amelyeket ön meglátogat.
• A Chrome-ban lévő inkognitó mód segítségével ön úgy böngészhet az interneten,
hogy a meglátogatott oldalak és fájlok nem kerülnek be a böngészési
előzményekbe. Miután minden inkognitó ablakot és fület bezárt, a sütik
törlődnek. A könyvjelzői és a beállításai mentésre kerülnek egészen addig, amíg
ön nem törli azokat.
• A hirdetési beállítások segítségével ön határozhatja meg, hogy mely Google
hirdetéseket látja az interneten. Megnézheti, hogy hogyan történik a hirdetések
kiválasztása az ön számára, megszüntetheti a hirdetések testreszabását és
blokkolhat konkrét hirdetéseket. Tudjon meg többet a hirdetésekről.
4. Weboldalunk Facebook Pixel követőkódot használhat. Ez a Weboldalunk oldalain
található láthatatlan kép, amely a Facebook szerverein tárolódik. Minden alkalommal,
amikor megnyitja a Weboldalunkat, ahol ez a pixel szerepel, az letöltődik az ön
számítógépére erről a Facebook szerverről. A Facebook a következő adatokat kapja meg:
az ön IP címe és az eszközének konkrét jellemzői (pl. típus, operációs rendszer, konkrét
szoftver és hardver).
Noha mi ezeket nem tudjuk összekapcsolni az Ön személyével, a Facebook megteheti,
amennyiben ön rendelkezik Facebook profillal. Ilyen esetben a Facebook adatkezelőként
jár el. Ezért javasoljuk, hogy olvassa el a Facebook adatvédelmi szabályzatát, és
tájékozódjon arról, hogy a Facebook által összegyűjtött információkat milyen célokra
(pl. hirdetési célokra) használják fel.
A Facebooktól mi kizárólag statisztikai adatokat kapunk meg, az ön személyes adatait
nem.
Ha nem szeretné, hogy bizonyos promóciós információkat elküldjünk önnek, akkor
személyes Facebook oldalán módosíthatja a hirdetési preferenciáit. Végezetül, a mobil
kommunikációs eszköze beállításaiban is megadhatja, hogy a készülék adatai nem

továbbíthatók harmadik feleknek. Tudjon meg többet a Facebook Pixel-ről.
5. Az alábbi táblázatban áttekintést adunk a Weboldalunkon használt sütikről és közösségi
média bővítményekről..
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4. KINEK KÜLDJÜK EL AZ ÖN SZEMÉLYES ADATAIT?
1. Harmadik felekkel dolgozunk együtt, például abban, hogy:
• Biztosítsuk önnek Weboldalunkat (például a webhosting szolgáltató); vagy
• Promóciós információinkat megfelelően célozzuk (például marketing cég); vagy
• A megrendelését feldolgozzuk (például az anyagok kiszállítását végző szállító
vállalat); vagy
• A befizetését feldolgozzuk (például fizetési szolgáltató vagy hitelkártya ellenőrző
cég).
Ezek a harmadik felek kizárólag az ön érdekében eljárva és az ön kifejezett írásos
utasításai alapján kezelhetik az ön személyes adatait. Azt is garantáljuk, hogy ezen
harmadik feleket megfelelő gondossággal választjuk ki, és ezek a felek kötelezettséget
vállalnak arra, hogy gondoskodnak az ön személyes adatainak biztonságáról és
sértetlenségéről.
2. Személyes adatait megoszthatjuk a Szcientológia Egyház más országos, regionális vagy
helyi szervezeteivel, például a helyi Egyházakkal, Missziókkal, társadalomjobbító és
humanitárius programokkal. A kapcsolatfelvételi adatait megoszthatjuk például az ön
körzetében működő Egyházzal, hogy ön érdeklődött az iránt, hogy felkeressen egy
Szcientológia szervezetet, annak érdekében, hogy ez az Egyház felvehesse önnel a
kapcsolatot. Garantáljuk azonban, hogy minden Szcientológia szervezet megfelelő
gondossággal fog eljárni adatainak kezelésre során, a jelen Süti szabályzatban
foglaltaknak megfelelően.
3. Személyes adatait a 3. cikkben említett célokból megoszthatjuk az International

Association of Scientologists Administrations (IASA) és a World Institute of
Scientology Enterprises (WISE) szervezetekkel. Ha további információra van szüksége
azokkal a személyes adatokkal kapcsolatban, amelyeket az IASA és a WISE
feldolgoznak önnel kapcsolatban, kérjük, olvassa el a vonatkozó adatvédelmi
szabályzatokat.
4. Jogszabály kötelezhet minket arra, hogy személyes adatait átadjuk az illetékes
bűnüldöző szerveknek vagy azok képviselőinek, bíróságoknak, kormányzati
ügynökségeknek vagy szerveknek, beleértve az illetékes adatvédelmi hatóságot, hogy
megfeleljünk a fenti 3. cikkben foglalt jogszabályi kötelezettségnek.
5. Azonosításra alkalmas személyes adatot nem adunk át harmadik félnek, a 4.1., 4.2., 4.3.
és 4.4. cikkben említett kivételekkel anélkül, hogy ehhez ön kifejezetten hozzájárulna.
Névtelenített adatait azonban elküldhetjük más szervezeteknek, amelyek ezeket az
adatokat az anyagok és szolgáltatások javítására, valamint ezen anyagok és
szolgáltatások marketingjének, megjelenítésének és értékesítésének a javítására
használhatják fel.
5. HOL TÖRTÉNIK AZ ADATKEZELÉS?
1. Az Ön személyes adatait az Európai Gazdasági Térség (EGT) területén belül és kívül
kezeljük, így az Amerikai Egyesült Államokban is. A személyes adatok fenti 3. cikkben
leírt célokból történő kezeléséhez személyes adatait harmadik félnek is továbbíthatjuk,
akik az adatokat a mi nevünkben eljárva, az EGT-n kívül kezelik. Az ön személyes
adatait a EGT-n kívül kezelő jogalany köteles betartani a személyes adatok
feldolgozásával kapcsolatos megfelelő biztosítékokat. A CSI esetében ez a biztosíték úgy
valósul meg, hogy ránk közvetlenül érvényesek az Európai Unió adatvédelmi
jogszabályai. Harmadik felek esetében az ilyen biztosítékok a következők lehetnek:
• A kedvezményezett ország olyan jogszabályokkal rendelkezik, amelyek az
Európai Gazdasági Térségben nyújtott védelemmel egyenértékűnek tekinthetők;
vagy
• Szerződéses megállapodás jött létre közöttünk és az adott jogalany között; vagy
• Egy engedélyezett hitelesítési mechanizmus van érvényben, például az Európai
Bizottság által 2016. július 12-én elfogadott EU-USA Privacy Shield határozat.
2. Névtelenített és/vagy összesített adatokat továbbíthatunk az EGT-n kívül lévő
szervezetekben. Ilyen adattovábbítás esetén, biztosítani fogjuk a megfelelő
biztosítékokat az Ön adatainak biztonsága és sértetlensége érdekében, valamint minden
olyan jogára vonatkozóan, amely a vonatkozó törvények értelmében önt adatvédelmi
szempontból megilletik.
6. MILYEN MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI ELJÁRÁST ALKALMAZUNK?
1. Minden tőlünk telhetőt megteszünk annak érdekében, hogy kizárólag azokat a személyes
adatokat kezeljük, amelyek a fenti 3. cikkben felsorolt célok eléréséhez szükségesek.
2. Az Ön személyes adatait csak a fenti 3. cikkben felsorolt célok eléréséhez szükséges
ideig kezeljük, vagy amíg vissza nem vonja hozzájárulását azok kezeléséhez. A

hozzájárulás visszavonása azt jelentheti, Weboldalunkat részben vagy teljes egészében
nem fogja tudni használni. Amikor személyes adataira már nincs szükség a fenti 3.
cikkben meghatározott célokra, azokat személyazonosításra alkalmatlanná tesszük,
kivéve ha:
• A CSI-nak vagy bármely más harmadik félnek erősebb érdeke fűződik ahhoz,
hogy személyes adatai azonosíthatóak maradjanak; vagy
• Jogi vagy hatósági kötelezettség, vagy bírósági vagy közigazgatási határozat
következtében a személyazonosításra alkalmatlanná tételt nem végezhetjük el.
3. Ön tudomásul veszi, hogy marketing jellegű céljaink lényeges elemét képezi az, hogy
marketing anyagainkat relevánsabbá tegyük az ön számára. Ezt úgy tesszük, hogy az Ön
egyedi profilját a releváns jellemzők alapján testre szabjuk, majd ezen profil alapján
küldünk önnek kommunikációkat, promóciókat, ajánlatokat, hírleveleket és egyéb
promóciós információkat az önt érdeklő anyagokról és szolgáltatásokról.
4. Megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket teszünk annak érdekében, hogy
személyes adatait megvédjük a jogosulatlan hozzáféréstől vagy lopástól, valamint a
véletlen elvesztéstől, manipulálástól vagy megsemmisítéstől Munkatársaink vagy a
harmadik felek munkatársai kizárólag azokhoz az adatokhoz férhetnek hozzá, amelyekre
a feladatuk ellátásához szükségük van, és ezen adatokat szigorúan bizalmasan kezelik.
Megértette azonban, hogy teljes biztonság még a legnagyobb erőfeszítések esetében sem
garantálható..
5. Ha regisztrálta magát arra, hogy promóciós információkat, például kommunikációkat,
promóciókat, ajánlatokat és hírleveleket küldjünk önnek e-mailen vagy egyéb személyes
elektronikus kommunikációs csatornákon keresztül, akkor ezeknek az anyagoknak a
küldését lemondhatja oly módon, hogy rákattint a promóciós információban lévő
leiratkozási linkre.
6. Ha arra regisztrált, hogy papír alapú promóciós információkat, például magazinokat,
kommunikációkat, promóciókat, ajánlatokat és hírleveleket küldjünk önnek, akkor
kifogást emelhet ezen papír alapú promóciós információk küldése ellen oly módon, hogy
kérését a jelen Süti szabályzat 8.8. pontjában foglaltaknak megfelelően elküldi
Adatvédelmi Tisztviselőnknek.
7. MI A TEENDŐJE, HA NEM SZERETNE SÜTIKET?
1. Annak érdekében, hogy ne kerüljenek sütik az eszközére, a böngészőjét ennek
megfelelően kell beállítania. Az, hogy ezeket a beállításokat hogyan végezheti el,
hogyan törölheti a sütiket és vonhatja vissza hozzájárulását a sütik használatához attól
függ, hogy ön melyik böngészőt használja. Ne feledje azonban, hogy ezeknek a
beállításoknak a módosítása vagy a sütik törlése azt eredményezheti, hogy a Weboldal
bizonyos funkciói a továbbiakban nem fognak megfelelően működni. Ha további
tájékoztatást szeretne kapni a sütikkel kapcsolatos beállításokról, akkor kattintson az
alábbi linkre az ön által használt böngészőnél:
• Internet Explorer

• Chrome
• Safari
8. MELYEK AZ ÖN JOGAI?
1. Önnek jogában áll hozzáférést kérni az Önnel kapcsolatban kezelt összes személyes
adathoz. Fenntartjuk a jogot arra, hogy észszerű adminisztrációs díjat számítsunk fel az
olyan többszöri hozzáférési kérelem esetében, amelyet egyértelműen kellemtelenség
vagy károkozás céljából nyújtanak be. Minden kérelemben meg kell határozni, hogy
mely adatkezelési tevékenység tekintetében kívánja gyakorolni hozzáférési jogát, és meg
kell adnia, hogy az adatok mely kategóriáihoz kíván hozzáférni.
2. Önnek joga az adatok helyesbítéséhez, vagyis kérheti, hogy az önnel kapcsolatos,
pontatlan személyes adatokat díjmentesen korrigálják. Ha korrekció iránti kérelmet nyújt
be, a kérelemhez csatolni kell az javítandó adatok hibás voltát bizonyító
dokumentumokat.
3. Önnek joga van visszavonni korábbi hozzájárulását a személyes adatok feldolgozásához.
4. Önnek joga van töröltetni adatait, azaz kérheti, hogy az önnel kapcsolatos személyes
adatokat töröljék, ha ezekre az adatokra már nincs szükség a célokat figyelembe véve,
vagy ha visszavonja az adatok kezeléséhez adott hozzájárulását. Felhívjuk azonban
figyelmét, hogy a törlés iránti kérelmét az alábbiak alapján mérlegeljük:
• A mi vagy egy harmadik fél olyan érdeke, amely erősebb mint az ön érdeke;
vagy
• Olyan jogszabályi vagy hatósági kötelezettségek, vagy közigazgatási vagy
bírósági határozatok vannak érvényben, amelyek miatt a törlés nem végezhető el.
5. A törlés helyett jogában áll kérni az adatkezelés korlátozását, azaz kérheti azt, hogy
korlátozzuk személyes adatainak kezelését, ha:
• Személyes adatainak pontosságát ellenőrzik; vagy
• A kezelés jogellenes, és ellenzi a személyes adatai törlését; vagy
• Önnek szüksége van személyes adataira jogos követelésének érvényesítésére
vagy megvédésére, noha személyes adatai már nem szükségesek a fenti 3.
cikkben foglalt célokra; vagy
• Azt ellenőrizzük, hogy jogos érdekeink felülmúlják-e az Ön érdekeit, ha a 8.6.
cikkel összhangban ön él az adatkezelés kifogásolásával kapcsolatos jogával.
6. Önnek joga van kifogással élni a személyes adatok feldolgozásával szemben, ha:
• A feldolgozás jogos érdekünkön alapul; és
• Ön bizonyítani tudja, hogy az Ön konkrét helyzetével összefüggésben olyan
komoly és indokolt oka van, ezen kifogást igazolja; és
• Jogos érdekünk nem múlja felül az ön érdekeit.
Ha azonban a tervezett adatkezelés direkt marketingnek minősül, akkor jogában áll
díjmentesen és indoklás nélkül kifogást emelni ezen adatkezelés ellen.
7. Önnek joga van az adatok hordozhatóságához, azaz hogy az ön által megadott

valamennyi személyes adatát strukturált, elterjedten használt és géppel olvasható
formában megkapja tőlünk, amennyiben az adatkezelés az ön hozzájárulása vagy
szerződés alapján történt.
8. Ha egy vagy több fent említett jog gyakorlására irányuló kérelmet szeretne benyújtani,
kérjük, forduljon az Adatvédelmi Tisztviselőnkhöz e-mailben a dpo@scientology.net
címen. A jog gyakorlása érdekében elküldött e-mailt nem fogjuk személyes adatai
kezeléséhez adott hozzájárulásnak tekinteni, azokat kizárólag a kérése teljesítéséhez
fogjuk felhasználni. A kérelemnek az alábbi feltételeknek kell megfelelnie:
• Világosan meg kell határoznia, hogy melyik jogot kívánja gyakorolni; és
• Ha ez feltétel, akkor egyértelműen meg kell határoznia a jog gyakorlásának okait;
és
• A kérelmet kelteznie kell és alá kell írnia; és
• A kérelemhez csatolnia kell a személyazonosságát igazoló érvényes
személyazonosító igazolvány digitális másolati példányát. Ha a kapcsolatfelvételi
űrlapot használja, megkérhetjük önt, hogy küldje el aláírt visszaigazolását és a
személyazonosságát igazoló okirat másolatát.
Kérésének kézhez vételét azonnal visszaigazoljuk önnek. Ha a kérelem megfelel a fenti
feltételeknek, és érvényesnek bizonyul, az észszerűen lehetséges időn belül, de
legkésőbb a kérés kézhezvételét követő harminc (30) napos határidővel teljesítjük azt.
Ha panasza merül fel személyes adatai kezelésével kapcsolatban, kérjük, forduljon az
Adatvédelmi Tisztviselőhöz e-mailben a dpo@scientology.net címen. Ha válaszunkkal
továbbra sem elégedett, bármikor panaszt tehet az illetékes adatvédelmi hatóságnál.

