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ADATVÉDELMI IRÁNYELVEK 

 

A Sonoray LLC (a továbbiakban: "mi" vagy "mi") az Orosz Föderáció jogszabályai alapján bejegyzett 

és működő jogi személy. A https://medzona.com webhelyet (a továbbiakban: „Weboldal”) mi 

működtetjük. 

 

Ez az adatvédelmi irányelv (a továbbiakban: "Irányelv") meghatározza és leírja, hogyan gyűjtjük, 

tároljuk, továbbítjuk vagy felhasználjuk a Weboldalt látogató személyek adatait. Kiemelt figyelmet 

fordítunk az Ön által rendelkezésünkre bocsátott adatok biztonságára, és biztosítjuk azok védelmét a 

vonatkozó törvények és rendeletek szigorú betartása mellett. A „Személyes adatok” kiterjednek minden 

olyan információra, amelyet megszerezhetünk azáltal, hogy Ön a Weboldalt használja. 

 

Az Irányelv a Felhasználói Szerződés (a továbbiakban: "Szerződés") nélkülözhetetlen része, és a 

Weboldal használatával vagy annak elérésével teljes mértékben elfogadja a Szerződés feltételeit, és 

hozzájárulását adja személyes adatainak a jelen Irányelv feltételeinek megfelelő feldolgozásához. Ha 

nem ért egyet a Szerződéssel és/vagy az Irányelvekkel, kérjük, ne használja a Weboldalt, és azonnal 

lépjen ki 

 

1. Az általunk gyűjtött személyes adatok típusai 

A Weboldal elérése során Ön a következő személyes adatokat adhatja meg nekünk: 

1.1. név, 

1.2. email cím, 

1.3. telefonszám, 

1.4. bizonyos technikai adatok, amelyeket automatikusan gyűjtenek az Ön készülékéről vagy a 

böngészőjéből a Webhellyel való interakció során, beleértve az IP-címeket, a látogatás idejét, a 

referer fejléceket, a böngészőt és verziót azonosító adatokat, a böngésző beállításait, az 

operációs rendszert és a web jelzőket és címkéket, 

1.5. cookie-ket. 

Ezen információkat a Szerződésnek és az Irányelveknek megfelelően elsősorban online értékesítési 

célokra és az alább felsorolt egyéb tevékenységekre használjuk fel. 

 

2. A Személyes Adatok felhasználásának célja 

Az Ön Személyes Adatait a következő célokra gyűjthetjük és kezelhetjük: 

2.1. a Weboldal funkcióinak, szolgáltatásainak, tartalmának és tulajdonságainak biztosítása az Ön 

számára; 

2.2. releváns marketing biztosítására. Személyes Adatait arra használjuk, hogy értesítsük Önt 

eseményekről, szolgáltatásokról és egyéb promóciós információkról, amelyek érdekesek 

lehetnek az Ön számára; 

2.3. üzletünk, termékeink és szolgáltatásaink működtetésére és fenntartására. A Személyes Adatait 

könyvelésre, piacelemzésre és egyéb belső funkciókra használjuk. Személyes Adatait 

felhasználhatjuk arra vonatkozóan, hogy Ön hogyan használja a Weboldalt és annak 

szolgáltatásait, hogy javítsuk a böngészési élményt, megoldjuk a technikai és szolgáltatási 

problémákat vagy kezeljük a Weboldalt, valamint a Weboldal látogatóira vonatkozó 

elemzésekhez és mutatókhoz; 

2.4. törvényes jogaink és érdekeink, tulajdonunk és/vagy biztonságunk védelme érdekében. A 

Személyes Adatait felhasználhatjuk a jogi vagy hatósági megkeresések teljesítésére is a csalás, 

visszaélés, illegális felhasználás, a Szerződés megsértésének megelőzése vagy felderítése 

érdekében, valamint bírósági végzések, kormányzati kérelmek vagy az alkalmazandó törvények 

és rendeletek teljesítése érdekében; 

2.5. valamint egyéb célokra. A Személyes Adatait más módon is felhasználhatjuk, és a gyűjtéskor 

külön értesítést fogunk küldeni, hogy az Ön beleegyezését kérjük.  

 

https://api.medzona.com/media/uploads/17/8e01b44f-1bd3-4f7a-a623-63433674152c.pdf
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3. Személyes Adatok Tárolása 

3.1. Személyes Adatait csak addig tároljuk, ameddig az a jelen Irányelvben előírtaknak megfelelően 

az adatok gyűjtése céljából szükséges (kivéve, ha az alkalmazandó törvény hosszabb tárolási 

időt ír elő). Személyes adatait véglegesen töröljük, vagy névtelenné tesszük azáltal, hogy 

eltávolítunk minden olyan részletet, amely a feldolgozás után azonosítja Önt. 

3.2. Minden összegyűjtött Személyes Adatot elektronikusan tárolunk, és megfelelő intézkedéseket 

és eljárásokat alkalmazunk az illetéktelen hozzáférés megakadályozása, valamint a megfelelő 

szintű védelem és felhasználás fenntartása érdekében. 

3.3. Ön hozzájárul a Személyes Adatok továbbításához és tárolásához az Orosz Föderáció területén 

található szervereinken. Ha olyan joghatóságban tartózkodik, ahol a Személyes Adatainak más 

joghatósághoz történő átadásához az Ön beleegyezése szükséges, akkor a Weboldalak 

használatával kifejezett és egyértelmű beleegyezését adja meg nekünk az ilyen adatok más 

joghatóságokban történő továbbításához, tárolásához és/vagy feldolgozásához, beleértve 

Oroszországot is. Mivel Oroszország az Európai Gazdasági Térségen kívüli joghatóság, amelyet 

az Európai Bizottság nem ismer el megfelelő szintű személyes adatok védelmének 

biztosításaként, megfelelő intézkedéseket hozunk annak biztosítására, hogy a Személyes 

Adatokat a vonatkozó Európai Uniós adatvédelmi szabályok szerint kezeljük.   

 

4. Személyes Adatok Védelme 

Indokolt és megfelelő adminisztratív, technikai, szervezeti, fizikai biztonsági és kockázatkezelési 

intézkedéseket teszünk a piaci előírásoknak és az alkalmazandó törvényeknek megfelelően annak 

biztosítása érdekében, hogy az Ön Személyes Adatai megfelelő védelemben részesüljenek véletlen 

vagy jogellenes megsemmisítés, manipuláció, sérülés, elvesztés, megváltoztatás, illetéktelen 

vagy jogellenes hozzáférés, nyilvánosságra hozatal vagy visszaélés, vagy a Személyes Adatok 

feldolgozásának bármely más, jogellenes formája ellen. A Személyes Adatokat tartalmazó 

létesítményeink ellenőrzési hozzáféréssel rendelkeznek.  A technológiai védelmet a technológiai 

fejlődésnek megfelelően folyamatosan adaptálják és fejlesztik.  Rendszeresen folytatunk képzési és 

tudatossági programokat a biztonságról és a magánélet védelméről annak biztosítása érdekében, 

hogy munkatársaink és vállalkozóink megtanulják és fenntartsák az Ön Személyes Adatainak 

hatékony védelméhez szükséges ismereteket és készségeket. Sajnos az interneten keresztül 

továbbított adatok biztonsága nem garantált, ezért Ön saját felelősségére adja meg azokat.  

 

5. A Személyes Adatokkal kapcsolatos jogai 

Önnek joga van:  

5.1. hozzáférni az Ön Személyes Adataihoz; 

5.2. birtokolni Személyes Adatainak elektronikus másolatát, vagy továbbítani azokat más 

szervezetnek; 

5.3. kijavítani Személyes Adatait, amennyiben azok hiányosak vagy pontatlanok;  

5.4. törölni vagy korlátozni az Ön Személyes Adatainak feldolgozását az alkalmazandó törvény által 

biztosított bizonyos körülmények között. Ezen jogok alól bizonyos jogi okokból kivételt lehet 

tenni. 

5.5. beleegyezés visszavonása, amelyben Ön hozzájárult ahhoz, hogy Személyes Adatait 

felhasználjuk. 

 

Ha valamelyik jogával élni kíván, vagy személyes adatainak másolatát kéri, kérjük, küldjön nekünk 

egy e-mailt a medzonarussia@gmail.com címre. A személyes adatok felhasználásával kapcsolatos 

kérdéseit levélben is elküldheti nekünk:  

SONORAY, 

BULVAR CHERNOMORSKIY, 7, KORP. 1, AP. 4, 

MOSZKVA, 

117639, OROSZORSZÁGI FÖDERÁCIÓ 
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Megvizsgáljuk kérését, és a megkeresés kézhezvételétől számított 30 napon belül válaszolunk. 

Megkérhetjük személyazonosságának igazolására, ha kételkedünk a megbízhatóságában. A kérést 

jogos okokból is elutasíthatjuk, vagy díjat számíthatunk fel a teljesítéséért. 

 

6. Marketingkommunikáció 

A mi oldalunkon bármilyen marketingkommunikációról leiratkozhat, ha a vonatkozó felületen 

szereplő leiratkozási linket követi, vagy felveszi velünk a kapcsolatot a medzonarussia@gmail.com 

címen. 

 

7. Cookie-k  

A Cookie-k az Ön eszközének memóriájában tárolt kis fájlok, amelyek a Weboldal tartalmának 

megfelelő megjelenítésére és a böngészés megkönnyítésére készültek. A cookie-k olyan módon 

gyűjtik az információkat, hogy senkit sem lehet vele közvetlenül azonosítani.  Cookie-kat 

használunk annak elemzésére, hogy a felhasználók hogyan használják a Weboldalt, és hogy javítsuk 

azt. Cookie-kat arra is használunk, hogy statisztikai „minősítési” információkat összesített formában 

szolgáltassunk partnereinknek és más harmadik feleknek arról, hogy felhasználóink hogyan 

használják a Weboldalt.  Harmadik felek információkat gyűjthetnek a Weboldalon keresztül cookie-

k, harmadik fél plug-injei és widgetjei által is. Ezek a harmadik felek közvetlenül az Ön 

böngészőjéből gyűjtenek adatokat, és ezek kezelésére saját adatvédelmi irányelveik vonatkoznak. 

Bizonyos esetekben a böngésző cookie-beállításainak módosításával kezelheti a cookie-k 

használatát. 

Harmadik féltől származó szolgáltatásokat is használhatunk, például a Google Analytics és a 

Yandex.Metriсa szolgáltatásokat, hogy adatokat nyerjünk a Weboldal forgalmának elemzéséhez, és 

hogy megosszuk a Személyes Adatokat ilyen harmadik felekkel, amennyiben ezeket az 

információkat előzetesen megszemélyesítjük. 

 

8. Gyermekek Személyes Adatai 

Tudatosan nem gyűjtjük kiskorú felhasználók személyes adatait. Ha Ön kiskorú gyermek szülője 

vagy törvényes gondviselője, és tudja, hogy a gyermek az Ön beleegyezése nélkül megadta nekünk 

személyes adatait, kérjük, lépjen velünk kapcsolatba: medzonarussia@gmail.com. 

 

9. Módosítások 

Fenntartjuk a jogot, hogy időnként, előzetes értesítés nélkül, saját belátásunk szerint módosítsuk 

vagy módosítsuk az Irányelvet. Amennyiben Ön továbbra is használja a Weboldalt az Irányelv 

módosításainak közzététele után, akkor Ön elfogadja ezeket a módosításokat. 

 

10. Személyes Adatok továbbítása Harmadik Feleknek 

Az itt kifejezetten előírt esetek kivételével semmilyen Személyes Adatot nem osztunk meg harmadik 

felekkel, kivéve, ha a rendészeti szervek és a szabályozó hatóságok vagy a kormányzati szervek 

jogos kérésére bármilyen megkereséssel, idézéssel, bírósági végzéssel vagy más jogi vagy 

szabályozási eljárással kapcsolatban keresnek fel minket, ezesetben törvényileg kötelességünk 

együttműködni. A Személyes Adatokat megoszthatjuk törvényes jogaink, tulajdonunk, 

biztonságunk, vagy mások jogainak, tulajdonának, biztonságának megalapozása  vagy védelme 

érdekében, vagy jogi követelésekkel szembeni védekezés céljából. 

 

11. Alkalmazandó Törvény 

Az Orosz Föderáció törvényei irányadók ennek az Irányelvnek az értelmezésére, és alkalmazandók 

azok megsértésére irányuló követelésekre, tekintet nélkül a kollíziós elvekre.  Ön beleegyezik abba, 

hogy kizárólagos joghatósággal és illetékes bírósággal rendelkezik az oroszországi moszkvai 

bíróságokon. Ez az Irányelv teljes mértékben megfelel az Európai Unió Általános Adatvédelmi 

Rendeletének („GDPR”), a kaliforniai 2018. évi Fogyasztói Adatvédelmi Törvénynek („CCPA”) és 

más hatályos előírásoknak. A Személyes Adatok kezelőjeként és feldolgozóként is járunk el, mivel 

ezeket a feltételeket a GDPR határozza meg. 
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12. Elérhetőségek 

Sonoray LLC 

BULVAR CHERNOMORSKIY, 7, KORP. 1, AP. 4, 

MOSZKVA, 

117639, OROSZORSZÁGI FÖDERÁCIÓ 

Ha bármilyen kérdése, aggálya vagy javaslata van a jelen Irányelvvel kapcsolatban, kérjük, lépjen 

kapcsolatba adatvédelmi felelősünkkel postán vagy e-mailben az info@medzona.com címen. 


