Cookie Policy
A Scylla Flight Innovation Kft. analitikai célokra adatot gyűjt a scylla.hu látogatóiról, a látogatásuk
időtartalmáról, tevékenységükről és az oldal egyéb felhasználásáról. Ezek az adatok anonimizált, illetve
aggregát adatok, azaz azokból nem, vagy csak jelentős nehézséggel lehet egy-egy egyedi számítógépet
beazonosítani, ugyanakkor sor kerülhet IP címek kezelésére is, valamint arra, hogy az Ön számítógépén
cookie-k (sütik) kerüljenek tárolásra. A cookie-k olyan fájlok, amelyek azonosítani tudják az Ön
számítógépét, és tárolják a vonatkozó technikai adatokat, mint például az átkattintások és egyéb navigációs
adatok. Tekintettel arra, hogy az IP címek személyes adatnak tekinthetőek, illetve arra, hogy az Ön
számítógépén cookie-k kerülhetnek tárolásra, ezért az analitikai célú adatkezeléssel kapcsolatban az
alábbi tájékoztatást adjuk: az adatkezelés jogalapja az Ön önkéntes hozzájárulása. Amennyiben nem kíván
az ilyen célú adatkezeléshez hozzájárulni, akkor kérjük, hogy ne használja a scylla.hu oldalt. Amennyiben
cookie-k a számítógépén való elhelyezését nem kívánja, azokat az oldalhoz való hozzáférést megelőzően
a böngészője beállítások menüjében letilthatja. A cookie-król és letiltásokról további információ a következő
címen érhető el: www.allaboutcookies.org. Az analitikai adatkezelés célja, hogy pontos visszajelzést
kapjunk a scylla.hu oldal látogatottságáról (statisztikai cél). A Scylla Flight Innovation Kft. az analitikai
jellegű adatokat folyamatosan elérhetővé teszi a illetve a bejegyzések szerzői számára. A Scylla Flight
Innovation Kft. jelen oldallal kapcsolatban kizárólag összesített, személyes információt nem tartalmazó
adatot szolgáltat (pl. az oldalon található linkekre való kattintások számával vagy az oldal látogatóinak
országával összefüggésben). Az analitikai adatokat a Scylla Flight Innovation Kft. munkatársai, ismerhetik
meg. Az adatok kezelője ennek megfelelően a Scylla Flight Innovation Kft. Az Oberson Kft, és
NaturMarketing Solution Kft. adatfeldolgozást végez annyiban, hogy a scylla.hu oldal technikai jellegű
fejlesztését és karbantartását végzi. Az analitikai célú adatkezelés során az Ön számítógépének IP címe
csak annyi ideig kerül feldolgozásra, amíg abból az aggregát információk elő nem állnak. Ennek
megtörténte után az IP címe törlésre kerül.
Ön bármikor kérhet tájékoztatást az adatainak kezeléséről, és hozzáférhet ezekhez. Ön kérheti adatainak
helyesbítését, törlését, korlátozását, valamint tiltakozhat adatainak kezelése ellen. Ön meghatározott
feltételek esetén jogosult arra is, hogy adatait megkapja és ezeket egy másik adatkezelőnek továbbítsa
(adathordozhatóság joga). Amennyiben nem ért egyet a válaszunkkal vagy intézkedésünkkel, akkor
panasszal élhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (NAIH, székhely: 1125
Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c; tel.: +36 1 391 1400; fax: +36 1 391 1410; web: www.naih.hu;
email: ugyfelszolgalat@naih.hu) vagy bírósághoz fordulhat. Ön a pert választása szerint a Fővárosi
Törvényszék vagy az Ön lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt indíthatja
meg.
Az adatkezelés jogi hátterét az Európai Parlament és a Tanács 2016/679/EU Rendelete (Általános
Adatvédelmi Rendelet, GDPR) képezi, amely egységes adatvédelmi szabályozást vezetett be az Európai
Unió minden tagállamában.

