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Nyilatkozat a személyes adatok kezeléséről
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A nyugat.hu kiadója tiszteletben tartja és védi mindazok magántermészetű adatait, akik akár a
weben keresztül, akár más kiadványain keresztül kapcsolatba kerülnek vele. Általánosságban adott a
lehetőség, hogy a nyugat.hu weboldalon bárki anélkül böngésszen, hogy előtte személyes
információkat kellene megadnia. Elképzelhető azonban, hogy időről-időre információra van
szükségünk Önről, például a nevére vagy e-mail címére, ám ilyenkor szándékunk szerint előre
ismertetjük Önnel, hogy erre miért van szükség, és kizárólag az előre meghatározott célokra
használjuk fel az adatokat. (Erre például elektronikus hírlevél megrendelése esetén kerülhet sor.)
Amennyiben Ön úgy dönt: nem engedélyezi számunkra, hogy a megadott adatok alapján később is
felvegyünk Önnel a kapcsolatot, kérését tiszteletben tartjuk.

Működésünk során az alábbi alapelveket tartjuk szem előtt:
1. Bármilyen úton-módon hozzánk kerülő egyéni adatot, amit annak tulajdonosa nem szándékosan
közölt velünk, nem őrzünk meg és nem adunk tovább.
2. A részünkre tudatosan átadott magántermészetű adatokat csakis arra a célra használjuk fel, amire
azt rendelkezésünkre bocsátották. Ezeket az adatokat más célra történő felhasználás céljából soha
semmilyen körülmények között senkinek nem adjuk tovább.
3. Partneri, vagy közönségadatokat csakis statisztikailag feldolgozott formában, egyedi
azonosítókhoz nem kapcsolhatóan hozunk nyilvánosságra, s ezekben a statisztikákban sem
foglalkozunk olyan jellegű témakörökkel, amelyek bármilyen módon túlmennének a hetilap
olvasóközönségével kapcsolatos, közérdeklődésre számot tartó kérdések körén.
4. A kiadó a nyilvános hálózatról hozzáférhető számítógépek háttértárolóin még szoftveres
védelemmel ellátva sem tárol semmiféle olyan adatot, amit azok, akik rendelkezésünkre
bocsátották, nem a nyilvánosság számára szántak.
5. A kiadó által őrzött magántermészetű adatokat a kiadó minden elvárható módszerrel védi attól,
hogy azok részben vagy egészben illetéktelen kezekbe kerüljenek.
6. A weboldalunkon cookie-kat használunk, hogy a legjobb felhasználói élményt nyújthassuk.

Cookie (süti) használatról
A cookie-k („sütik”) olyan rövid szöveges fájlok, amelyeket a megtekintett honlapok helyeznek el a
számítógép böngészőjében.
A cookie-k nem csatlakoznak az Ön rendszeréhez, és nem károsítják az Ön fájljait.
A cookie-k lehetnek „állandó” vagy „ideiglenes” cookie-k. Az állandó cookie-t a böngésző egy
meghatározott időpontig tárolja, feltéve, hogy azt a felhasználó korábban nem törli, az ideiglenes
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cookie-t azonban a böngésző nem tárolja, az a böngésző bezárásával automatikusan törlődik.
Annak érdekében, hogy weboldalunk a lehető leghatékonyabban működjön, mi is cookie-kat
használunk. A cookie-k által egy honlap felismeri a visszatérő felhasználókat, valamint lehetővé
teszik számunkra, hogy adatokat gyűjtsünk felhasználóink viselkedéséről, például arról, hogy Ön
melyik országban csatlakozott weboldalunkhoz, milyen böngésző szoftvert és operációs rendszert
használ, mi az IP-címe, milyen oldalakat tekintett meg honlapunkon, mely funkciókat használta.
Személyes azonosításra alkalmas adatokat nem gyűjtünk, kivéve, ha azokat Ön önként adja meg. Az
adatokat honlapunk továbbfejlesztéséhez, látogatottságunk elemzéséhez, reklámstratégiánkhoz
használjuk fel.
Amennyiben a süti (cookie) elhelyezéséhez Ön nem járul hozzá, azt a saját böngészőjében elvégzett
beállítások (tiltás, visszavonás) útján teheti meg. Ebben az esetben ez bizonyos szolgáltatások
igénybevételét korlátozhatja vagy megakadályozhatja.

7. A nyugat.hu website tartalmaz kapcsokat (linkeket) más weboldalakra is, ez a szabályzat azonban
más webhelyekre nem vonatkozik. A nyugat.hu nem felelős a hivatkozott weboldalak személyiségi
eljárásmódjáért, illetve tartalmáért.

Általános Információk:
A weboldalunk megtekintésével, letöltésével a látogató elfogadja a weboldalunkon elhelyezett
adatvédelmi nyilatkozat feltételeit, meghatározott pontjait. Amennyiben nem ért egyet
feltételeinkkel a weboldalt hagyja el és ne látogassa.
A weboldalunk teljes tartalma szerzői jogvédelem alatt áll. A weboldalunk előzetes írásbeli engedélye
nélkül tilos a weboldalunkon található képi, illetve írásos tartalom egésze, vagy csak egy részének
bármely formában történő másolása, átruházása, terjesztése, reprodukció létrehozása. Ezenkívül a
nyilvánosság számára elérhetővé tenni, nyomtatott formában tárolni, amennyiben a személyes
használat mértékét meghaladja.

Kapcsolatfelvétel:
Ha Önnek bármilyen kérdése, megjegyzése vagy aggodalma van ezzel a cookie / süti használati,
adatvédelmi szabályzattal vagy a webhely adatgyűjtési eljárásaival kapcsolatban, kérjük, lépjen
kapcsolatba velünk a honlapunkon található elérhetőségeink egyikén, illetve az esetlegesen
megtalálható kapcsolati űrlapjainkon.
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