Tájékoztatás a honlapon történő adatkezelésről és felhasználásról
A San Franciscoból Jöttem oldala nem egy vállalkozást képvisel, hanem egy ingyenesen
igénybe vehető honlap, amelyen a tanulók önértékelő teszteket tölthetnek ki, valamint
elirányíthatják magukat különböző, ingyenes tanfolyamainkra. Azok a felhasználók, akik
regisztrálnak, elfogadják az ebben dokumentumban írtakat.
A http://sanfranciscoboljottem.com oldalon történő regisztráció esetén az oldal adatokat
gyűjt be, annak érdekében, hogy a tanulók számára lehetőséget biztosítsunk az ingyenes
tanfolyamok elvégzésére. Ezek az adatok magukban foglalják a regisztrált tanuló teljes nevét,
az e-mail címét, valamint a jelszavát titkosított formátumban. (Jelszavakat eredeti
formájukban nem tárolunk, így annak eredeti alakja számunkra is elérhetetlen és
visszakövethetetlen)
Ezenkívül harmadik partnerekkel is összekapcsoltuk a honlap szolgáltatásait, így lehetővé
téve, hogy az oldal alján opcionálisan likeolni lehessen a facebook oldalunkat. Erről
részletesebb információ található a dokumentum későbbi részén.
Elhivatottak vagyunk a felhasználók fent említett adatainak biztonságos kezelése iránt, és
azokat kizárólag arra használjuk, hogy a beazonosítható legyen, ki milyen kurzusokat végzett
el, hogy az ingyenes tanfolyam végén ingyenes digitális oklevelet állíthassunk ki a tanulóknak.
Az Általános Adatvédelmi Rendelet (General Data Protection Regulation - GDPR) által
kiszabott adatvédelmi és tájékoztatási kötelezettségünknek igyekszünk mindenben eleget
tenni, de bármilyen felmerülő kérdés/kérés esetén elérhetőek vagyunk az
info@sanfranciscoboljottem.com címen is.
Ha változtatunk az adatkezelés, vagy tárolás folyamatán, azt ebben a dokumentumban
jelezzük, ahogyan a regisztrációkor is kiemeljük, hogy hol érheti el a tanuló az adatkezelést
összefoglaló dokumentumot.
1. A mi szerepünk
Annak érdekében, hogy az ingyenes tanfolyamunk elvégzése után oklevelet állíthassunk ki,
igazolandó a záró vizsga eredményét, a regisztrációkor a tanuló által megadott adatokat
tároljuk egy virtuális szerveren található adatbázisban. A megadott e-mail címeket arra is
használjuk, hogy a felhasználót a honlappal kapcsolatos változásokról értesítsük. (Jelszó
emlékeztető, karbantartási emlékeztető, stb...) A virtuális szerverkörnyezetet a DigitalOcean
cégtől béreljük, a szerver fizikailag Amsterdamban található. Minden honlap elérés rajtuk
keresztül zajlik, és nincs róla tudomásunk, hogy személyes adatokat tárolnának a szerver
elérésekkel kapcsolatosan, de a GDPR-rel kapcsolatos információkat a DigitalOcean is
folyamatosan frissíti az alábbi linken https://www.digitalocean.com/security/gdpr/ .
2. Támogatás
Akik támogatnak minket, azok az oldalon egy űrlapon keresztül megadhatják a címet, amelyre
szeretnék kérni a megrendelhető könyvünket. Ezt a címet a szerveren nem tároljuk, hanem a

címről és a névről egy e-mail üzenetben értesülünk. A címet harmadik félnek nem adjuk ki, és
csak arra használjuk, hogy a könyvet a számlával együtt postázni tudjuk a megadott címre. A
sikeres tranzakció után, (vagy amennyiben ha a felhasználó 1 hónapig nem jelentkezik, úgy 1
hónap után) ezt az e-mailt a rendelési címmel együtt töröljük a postafiókunkból.
3. Adatok kikérése, módosítása és törlése
Amennyiben a regisztrált felhasználó szeretné kikérni a tárolt adatait, esetleg módosítani
szeretne rajtuk, vagy azt szeretné, ha teljesen törlődnének adatai a rendszerből, arra
természetesen van lehetőség. Az ezzel kapcsolatos igényt a regisztrált e-mail címről az
info@sanfranciscoboljottem.com címre lehet küldeni. Miután megtettük a kért módosítást,
arról válasz e-mailt küldünk.
4. Sütik
A honlap ,,sütiket” (,,cookies”) használ, hogy meg tudjuk különböztetni a különböző
tanulókat egymástól. Ezek a sütik apró méretű fájlok, amelyek a regisztrált felhasználók
számítógépén, vagy tabletén, mobileszközén tárolódnak. A fájl tartalma időről-időre vissza
lesz küldve a szerverre, a beazonosíthatóság végett. Részletes leírást a cookiek-ról az alábbi
linken lehet találni: http://www.allaboutcookies.org/
A böngészők általában engedélyezik a sütik kikapcsolását, amennyiben a felhasználó nem
szeretné igénybe venni a sütik adta lehetőségeket, úgy javasoljuk azok kikapcsolását a
böngészőben.
Részletesebb leírások az adott böngészők süti tárolásaival kapcsolatban az alábbi linkeken
találhatóak:
Internet Explorer
Firefox
Chrome
Safari
Opera
iPhone and iPad
Samsung
5. Jelszavak
Amikor a felhasználók jelszót adnak meg a honlapon, azt egyből kódolt formában tároljuk egy
adatbázisban, és legközelebbi belépésnél való próbálkozáskor a beírt jelszót ismét elkódoljuk,
és összehasonlítjuk a tárolt kódolt jelszóval. Ezzel igyekszünk elkerülni, hogy bárki hozzá férjen
az eredeti karakterekhez, amelyet a felhasználó beírt a böngészőjébe.

6. Külső partnerek
A honlap alján több oldalon is található egy facebookkal való összekapcsolódási lehetőség.
Amennyiben a látogatók élnek a lehetőséggel, úgy elirányíthatják magukat a facebook
oldalunkra, de amennyiben bejelentkeznek, úgy mi csak egy kommunikációs csatornát tudunk
biztosítani hozzájuk, a facebookkal kapcsolatosan megadatt adatokat mi nem tároljuk a
szervereinken. A facebook adatkezelési és felhasználási feltételei megtalálhatóak az alábbi
linken: https://www.facebook.com/business/gdpr

