
A Napsugarak Háza Nonprofit Kft. nagy figyelmet fordít a honlapját meglátogató ügyfelek 

személyes adatainak védelmére. Amennyiben Ön honlapunkon keresztül vagy az ott található 

e-mail címek valamelyikét használva személyes adatokat ad meg, abban az esetben hozzájárul 

ahhoz, hogy azokat a Napsugarak Háza Nonprofit Kft.  a hatályos jogszabályi előírásoknak 

megfelelően nyilvántartsa és kezelje. 

A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi 

LXIII. törvény rendelkezései szerint személyes adatnak minősül bármely meghatározott 

(azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel kapcsolatba hozható adat, az adatból 

levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. 

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e 

minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. Intézményeink az Ön kérésére 

minden esetben tájékoztatást adnak az általunk kezelt személyes adatairól, azok kezeléséről, 

továbbá Ön bármikor kérheti személyes adatinak helyesbítését, illetve – a jogszabályban 

elrendelt adatkezelések kivételével – törlését. 

Felelősség 

A weboldalt a lehető legnagyobb gonddal készítettük. Ennek ellenére nem tudjuk szavatolni 

az itt található információk hibátlanságát. Nem vállalunk semmilyen felelősséget azokért a 

károkért, amelyek közvetlenül vagy közvetett módon a weboldal használatából adódnak, 

amennyiben azokat nem szándékosság vagy súlyos hanyagság okozza.  

A Nonprofit Kft. kiemelt hangsúlyt helyez ügyfelei magas szintű kiszolgálására. 

Szolgáltatásainak fejlesztéséhez, ügyfeleink igényeinek minél pontosabb megismeréséhez 

statisztikai adatokat vezetünk honlapunkról, amelyhez a Google Analytics szolgáltatást 

alkalmazzuk. 

GOOGLE ANALYTICS BEMUTATÓJA 

A Google Analytics által tárolt adatok nem alkalmasak arra, hogy Önt, mint magánszemélyt 

név szerint azonosítsa, azonban egy későbbi látogatása során képes felismerni, hogy az Ön 

számítógépéről, az Ön által használt böngészővel valaki korábban már járt a weboldalon. 

A méréshez a rendszer kisméretű adatfájlokat, ún. sütiket (cookiekat) helyez el 

böngészőjében. A cookie-k szöveges fájlok, melyeket Ön bármikor törölhet. A legtöbb webes 

böngésző automatikusan engedélyezi a cookie-kat de a böngésző beállításait saját igényeinek 

megfelelően Ön is módosíthatja: beállíthatja, hogy a cookie-k beállításáról tájékoztatást 

kapjon, eseti alapon döntsön az elfogadásról vagy a cookie-k elfogadását automatikusan 

kizárja. Ha a cookie-kat nem fogadja el, a honlapunk funkcionalitása korlátozott lehet. 

 

 

http://www.google.com/analytics/

