
 

Titoktartási politika 

 

Ezen honlap használata által ön beleegyezik jelen titoktartási politikában leírt személyes 
információk felhasználásába.   Ön és a Nanoeurotudományos és Neuroregenerációt 
Tanulmányozó Alapítvány  (FSNN) beleegyezik a Titoktartási politika betartásába.   

Rólunk 

FSNN nagyon komolyan veszi honlapja összes felhasználójával kapcsolatos titoktartást. 
Titoktartási politikánk leírja azt a módot, ahogy az ön személyes adatait kezelni fogják. 
Titoktartási politikánkat rendszeresen felülvizsgáljuk és javítjuk, ezért arra buzdítjuk önöket, 
hogy ellenőrizze ezt az oldalt, hogy tudomásul vegye a legújabb politikákat. Ha  a Titoktartási 
politikánkkal kapcsolatban észrevételei vannak, vagy többet szeretne megtudni erről vagy 
honlapunkról, vagy szolgáltatásunkról, akkor, kérjük írjon nekünk egy mailt a    
receptie@roneuro.ro e-mail címre. 

Az  FSNN  honlaphoz való hozzáférés és a látogatók általi honlap-használatot az FSNN által 
megszabott Fogalmak és feltételek szabják meg, amelyeket önöknek el kell olvasniuk, és el 
kell fogadniuk ahhoz, hogy az FSNN honlapot használni tudják.   

Az operátor 

Az FSNN honlap által összegyűjtött személyes adatokkal foglalkozó operátor  a 
receptie@roneuro.ro e-mail címen érhető el. Az operátor az a személy vagy szervezet, 
amely ellenőrzi azon célokat, amelyekért az önök személyes adatait felhasználjuk, ellenőrzi 
továbbá ezen információk feldolgozására és védelmére szolgáló eszközöket is.    

Milyen adatokat gyűjtünk? 

Szolgáltatásnyújtás céljából lehetséges, hogy az FSNN honlapkáról begyűjtsünk és nyilván 
tartsunk néhány önre vonatkozó személyes adatot.  Ezek az információk általános 
információkat tartalmazhatnak, mint például az ön  IP címe, a honlaphoz való 
hozzáférésének napja/órája, a megtekintett állományok vagy oldalak részletei, az oldal, 
ahonnan hozzáfért honlapunkhoz, a domínium top szintje  (.com, .ch, stb) az internet 
navigátor és az ön által használt operációs rendszer. 

Megőrizhetjük az ön által az FSNN igénybe vételével eszközölt tranzakciókat vagy 
kifizetéseket.   
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Úgyszintén  süti modulokat használhatunk (lásd az alábbiakat). 

Hogyan használjuk fel az ön adatait? 

Az FSNN honlapja használata nyomán bármelyik felhasználótól való adatokat statisztikai 
célokból őrizzük meg.    

Általában az ön személyes adatait arra az időre őrizzük meg, amíg ön az FSNN honlapját 
használja, illetve a használat befejezése után méltányos ideig.  Kérjük, tájékoztasson minket, 
amikor ön véglegesen lemond az FSNN összes honlapjának használatáról. Fenntartjuk 
magunknak azt a jogot, hogy, ha szükség van, még hosszabb ideig megőrizzük az adatokat, 
például azért, hogy megvizsgáljuk felhasználási fogalmaink megszegését.   

Sütik 

Más honlapok operátoraihoz hasonlóan, lehet, hogy mi is használjuk a ”sütök”, azaz sütinek 
nevezett szabványtechnológiát. A sütik kis információtöredékek, amelyeket az ön 
számítógépe hard disk-jén az ön browser-e raktároz el.  A mi sütiink lehetővé teszik 
számunkra, hogy önt beazonosítsuk és elraktározzuk, milyen szolgáltatásokat vesz igénybe, 
amikor honlapunkra látogat.  A legtöbb browser automatikusan elfogadja a sütiket, de ön 
megváltoztathatja a browser-ét, hogy a sütiket többet ne raktározza el. Ha ön deaktiválja a 
sütiket, ez korlátozni fogja az önnek nyújtandó szolgáltatásokat. Bizonyosodjon meg arról, 
hogy az ön browser-ének beállításai olyanok, amilyeneket ön óhajt.   

Az ön információit más országokba, harmadik félnek szállíthatják el, illetve használhatják.  

Az a szerver, ahol az FSNN honlapja található, azon ország területén kívül lehet, ahol ön 
hozzáfér a honlaphoz, illetve, ahol ön tartózkodik.  Annak a módozatnak köszönhetően, 
ahogy az információkat átadják az interneten, lehetséges, hogy az ön és az FSNN által cserélt 
információkat más országok más szerverei átirányítsák.    

Az ön adatai olyan országokba kerülhetnek, ahol az adatvédelem alacsonyabb szintű, mint 
abban az országban, ahol ön tartózkodik.  Az FSNN más szolgáltatókat használ, például a 
felhasználók által beérkezett tanácsadási igények kezelésére, illetve ezen szolgáltatások 
nyújtására, ezért szükség lehet a személyes adatok átirányítására, beleértve ezen 
szolgáltatók közötti e-mailok automatikus átirányítását is.  Amennyiben ön közli a személyes 
adatait az  FSNN-nel, ezt azt jelenti, hogy ön beleegyezik személyes adatainak 
átirányításába.  Úgyszintén, önnek tudnia kell, az ön termékei és a profiljára vonatkozó 
információk   (a titoktartási beállításoktól függően) láthatóak szinte a világ bármelyik 

 



 

országában élő felhasználók számára, ami azt jelenti, hogy szükség van arra, hogy az ön 
adatait átirányítsák ezekbe az országokba.  

Biztonság 

Komolyan vesszük a személyes adatok biztonságát. Biztonsági eljárásaink megvédik a 
látogatókra vonatkozó adatbázisokat az adatvesztéstől és a visszaélésen alapuló adat-
felhasználástól, és csak akkor tesszük lehetővé az adatokhoz való hozzáférést, ha erre 
szükség van, szigorúan betartjuk a személyes adatok felhasználására vonatkozó 
irányelveket.   

Az FSNN honlapja tartalmazhat más honlapok fele vezető   link-eket. Mi ezeket nem tudjuk 
ellenőrizni, és nem felelünk ezen honlapok tartalmáért, titoktartási vagy biztonsági 
politikáiért.  Javasoljuk, hogy bármelyik honlap meglátogatásakor ellenőrizze a titoktartási és 
a biztonsági politikákat.   

További részletekért kattintson ide. 

 

 


