Adatvédelmi tájékoztató
A www.ensi.hu címen elérhető honlapot az ENSI Kft. (1091 Budapest, Üllői út 129. I. emelet 5. sz
iroda) – a továbbiakban ENSI megbízásából az xls.hu (Jeriko Blue Kft. IX. ker. Budapest, Viola u. 44,
fsz. 1.) üzemelteti – továbbiakban Üzemeltető.
A honlapon található anyagok kizárólag személyes, nem kereskedelmi célú tanulmányozását és
letöltését engedélyezi, azzal a feltétellel, hogy Ön az eredeti anyagokat vagy azok másolatait érintő
szerzői jogokat és a szellemi alkotásokhoz fűződő egyéb jogokat maradéktalanul tiszteletben tartja. A
honlapon található anyagokat Ön nem jogosult módosítani, újra előállítani, nyilvánosan közzétenni,
előadni, terjeszteni, illetve egyéb módon a nyilvánosságot szolgáló vagy kereskedelmi célzattal
felhasználni. A jelen feltételek értelmében ezen anyagok más internetes oldalakon, illetve
számítógépes hálózati rendszerekben való bármilyen célú másodközlése tilos. A honlapon található
anyagok (képek, fényképek, cikkek stb.) szerzői jogi védelem alatt állnak és azok bármely, engedély
nélküli felhasználása szerzői jogi vagy egyéb jogszabályokba ütközhet.
Az ENSI kijelenti, hogy a honlapon megjelenő minden képi, szöveges és hanganyag közlését
jogszerűen végzi, rendelkezik az azok felhasználásához szükséges hozzájárulásokkal és engedélyekkel.
Az ENSI semmilyen olyan hang, képi vagy szöveges anyagot nem ad közre a honlapon, amely jogi
védelem alatt áll vagy felhasználása egyéb jogszabályokba ütközik.
Az ENSI mindent elkövet a látogatók bizalmas és személyes információinak tiszteletben tartása és
megőrzése érekében.
A honlap egyes szolgáltatásainak teljes körű igénybe vételéhez engedélyezni kell a böngészőben a
"cookie-k" fogadását. A "cookie" egy olyan kis szövegrészlet, amely személyre szabott információkat
tartalmaz és amelyet az Ön böngészője, az Ön számítógépén tárol el. A cookie-k célja az, hogy
segítenek számunkra a visszatérő látogatók felismerésében, a testre szabott látogatói funkciók
megvalósításában.
A honlap megtekintése során, a Felhasználó gépén elhelyezett cookie-k használata segítségével
automatikusan rögzítésre kerülhet a Felhasználó látogatásának kezdő és befejező időpontja, IP-címe,
illetve egyes esetekben – a Felhasználó számítógépének beállításától függően – a böngésző, az
operációs rendszer típusa, nyelve, a Felhasználó eszközének paraméterei, a felhasználó által a
honlapon megadott beállítások, a meglátogatott aloldalak és az azokon eltöltött idő. Az ENSI, illetve
az Üzemeltető ezen adatokat nem kapcsolja össze és nem is tudja összekapcsolni személyes
adatokkal, ezek megosztásáról Ön dönt a részünkre adott kifejezett felhatalmazás, valamint a
böngészőjében megadott cookie-k beállításaival.
Amennyiben a honlappal kapcsolatos cookie-k beállításain kíván módosítani, esetleg azokat törölni
szeretné, akkor azt – mivel a cookie-k a felhasználó gépén és nem a honlap üzemeltetőjénél kerülnek
tárolásra – a web elérésére használt böngésző beállításainál teheti meg. Ezekről az Ön által használt
böngésző saját Súgójában kaphat további tájékoztatást, és segítségével módosíthat korábbi cookie-k
beállításain, esetleg törölheti a böngészésre használt eszközén a korábban az Üzemeltető által
elhelyezett cookie-kat.
Jogérvényesítési lehetőségek
Az a Felhasználó, aki úgy érzi, hogy az ENSI vagy az Üzemeltető megsértette a személyes adatok
védelméhez való jogát, igényét polgári bíróság előtt érvényesítheti, vagy kérheti a Nemzeti
Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) segítségét is. Az erre, valamint az ENSI vagy az
Üzemeltető kötelezettségeire vonatkozó részletes törvényi rendelkezéseket a személyes adatok
védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 2011. évi CXII. törvény tartalmazza.
Az Adatvédelmi nyilatkozat kialakításakor a 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési
jogról és az információszabadságról; illetve az 1998. évi VI. számú az egyének védelméről a személyes
adatok gépi feldolgozása során – törvényt vettük alapul.

