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Adatkezelő
Név: Sárfi Benjámin, egyéni vállalkozó
Ny. szám: 54297528
Székhely: 8000 Székesfehérvár István major 7., Hrsz.: 020132/H
Adószám: 55591533-1-27
E-mail cím: sarfi.benjamin@uiweb.hu
Telefonszám: +36 30 546 3036

Jelen tájékoztató az adatkezelő által adatbázisba rendszerezett vagy ideiglenesen számítógéppel 
tárolt, ügyfeleinek és látogatóinak személyes adatairól és címeiről szól.

A weboldal (UiWeb.hu) látogatói
A webhelyet látogató felhasználók személyes adatait a weboldal nem kéri el, a weboldalon nincs 
semmilyen beviteli mező, a weboldal közvetlenül nem kér el kapcsolati adatokat sem.

A weboldal viselkedési mintákat gyűjthet a Google Analytics segítségével. A Google, a látogató 
Google-azonosítóját felhasználva, a weboldalhoz kapcsolódóan, statisztika-szerűen tárolja a

• weboldalon töltött időt,

• a látogató operációs rendszerét,

• hirdetési azonosítóját

• országát,

• nemét,

• életkorát,

• és esetleges érdeklődési körét.

Ezek az adatok statisztikai adatgyűjtés céljával kapcsolódnak a weboldalhoz, a Google szerverein 
vannak tárolva, a látogató konkrét személye nem követhető vissza.

Google Adatvédelem
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Facebook, és más közösségi weboldal beépülő szolgáltatása az oldalon nem található meg, a 
közösségi profiljait nem használja fel az adatkezelő az UiWeb.hu segítségével.

Sütik
Az oldal, működést elősegítő, reklám, vagy viselkedés-monitorozó sütiket nem hoz létre, 
munkamenetet elősegítő szolgáltatás nem fut a háttéreben. A weboldal az ön számítógépén nem 
tárol le adatot, csak a böngésző gyorsítótárazása írja a lemezre az oldal egy másolatát. 

Az egyetlen süti ami létrejön az oldal használata közben, a Google cookie-ja: _ga, tartalmaz egy 
analitikai azonosítót a Google szerverein történő adatgyűjtéshez a weboldalról. Ebből az Ön 
személye nem követhető vissza. A süti törölhető, az oldal működését nem befolyásolja.

JavaScript
Az UiWeb.hu kliensoldali programot futtat a látogató számítógépén. Ez a program kizárólag a 
weboldal grafikai megjelenítését segíti elő, adatot nem gyűjt, viselkedést nem vizsgál. A JavaScript 
kliensoldali program, az oldal betöltése után nem küld vissza asszinkron adatot a kiszolgáló felé.

Kiszolgáló
A webhelyet futtató kiszolgáló adatai:

IP cím: 80.211.217.99
VPS szolgáltató: Aruba Cloud, BlazeArts Kft.
Szolgáltatói adatközpont: Csehország

A webszerver ideiglenes elérési naplót (access log) készít a weboldal látogatóinak listájáról. Ez a 
lista tartalmazza a látogatás pontos idejét, és a látogató nyilvános IP címét. Ez a lista az esetleges 
támadások visszavezethetősége miatt működik, és maximum 1 hónapos elévülési ideje van.

HTTPS adatkapcsolat
A weboldal megnyitása során SSL-titkosított adatkapcsolat épül ki a kiszolgáló és a látogató 
böngészője között. Az EFF által kiállított titkosító tanúsítvány lehetővé teszi, hogy a kommunikáció
során elküldött adatok ne legyenek lehallgathatóak 3. fél számára. Az EFF nem gyűjt adatot a 
kliensekről.

Az adatkezelő ügyfelei
Az adatkezelő, az ügyfelei adatait a harmadik féltől származó Számlázz.hu és a Forpsi.hu 
rendszerébe tölti fel manuálisan. Ezek az adatok a következőek:

• Név/Cégnév

• Cím/Székhely

• Adószám

• Cégjegyzékszám/Nyilvántartási szám

• Személyi igazolvány szám

https://certbot.eff.org/


• Születési év, hely

• Bankszámlaszám

• Telefonszám

• E-mail cím

Ezek kényes személyes információk. Ezeket az adatokat az adatkezelő csak a fent említett két 
szolgáltatásba rögzíti. További szolgáltatások, reklámcégek számára ezen személyes adatok 
elérhetetlenek. Az adatkezelő ezeket az adatokat további cégek számára nem adja ki, csak saját célra
használja fel, helyi, saját adatbázisban nem tárolja őket.

Számlázás
A Számlázz.hu (KBOSS.hu Kft.) rendszerével az adatkezelő, a számlázási folyamatait intézi. A 
fenti személyes adatok felhasználásával, a partnertörzset tartja karban a könnyebb számlázás 
érdekében.

Az ügyfél kérheti, hogy az adatkezelő ne töltse fel őt ebbe a rendszerbe. Az ügyfél kérheti, hogy az 
adatkezelő inkább kézi számlát állítson ki és törölje őt a partnertörzsből.

Számlázz.hu Adatkezelési tájékoztató

Domain nevek
A Forpsi.hu (BlazeArts Kft.) az ügyfelek domain neveinek és levelezésének működését teszi 
lehetővé. Az ügyfél fődomain nevének (cégnév.hu) működéséhez ezeket a kényes adatokat kötelező 
megadni, hogy az Internet Szolgáltatók Tanácsának (ISZT) az ügyfél megfelelhessen.

Az ügyfél weboldala nem kötelező, hogy fődomain név alatt fusson, de erősen javasolt a 
keresőoptimalizálási szempontok okán. Ha az ügyfél nem szeretné a Forpsnak illetve az ISZT-nek 
elküldeni az adatait az adatkezelőn keresztül, az uiweb.hu aldomain címén tud üzemelni a 
programja/honlapja. (cégnév.uiweb.hu)

Az ügyfél utólag kérheti a saját adatainak a Forpsi rendszeréből való törlését, de ez a domain név 
elérhetetlenségét vonhatja maga után, ha az nem kerül át másik tulajdonoshoz.

BlazeArts Adatvédelmi Szabályzat

Domainregisztrációs Szabályzat

ISZT Alapszabály

2020-06-11, Székesfehérvár

Sárfi Benjámin
egyéni vállalkozó, 54297528
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