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Adatvédelmi szabályzat 
2022 

A Dominó Gyermekcentrum Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság tájékoztatja a 
www.dominocentrum.hu oldalon érdeklődőket az általa kezelt személyes adatokról, a 
személyes adatok kezelésével kapcsolatos gyakorlatáról, a személyes adatok védelme 
érdekében tett szervezési és technikai intézkedéseiről, valamint a látogatók jogairól és 
azok gyakorlásának módjáról. 

Hatályos: 2018. május 25-től. 

1. Az adatkezelő adatai 
Teljes név: Dominó Gyermekcentrum Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 
(továbbiakban: Adatkezelő) 
Rövidített név: Dominó Gyermekcentrum Nonprofit Kft.  
Cím: 1182 Budapest, Torda u. 20. 
Cégjegyzékszám: 01 09 998184 
Adószám: 14989746-1-43 

2. Az adatkezelő elérhetőségei 
Telefon: +36 (1) 294 2487 / +36 (20) 552 5643 
E-mail: info@dominocentrum.hu 
Honlap: www.dominocentrum.hu  

3. Az adatkezelés jogalapja 
Az adatkezelés jogalapja az információs önrendelkezési jogról és 
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 5. § (1) 
bek. a) pontja alapján az érintett hozzájárulása. 

4. A kezelt adatok köre 
A felhasználói önkéntes adatszolgáltatás során az alábbi adatokat adhatja meg 
(önkéntes alapon, a szolgáltatás használatához azonban elengedhetetlen) a 
www.dominocentrum.hu oldalon található Kapcsolat űrlap, Jelentkezési adatlap 
vagy Kérdések űrlap igénybevételéhez: 
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Kapcsolat űrlap: 

• „Név” - a felhasználó neve, aki az üzenetet írja (oldal látogatója, felhasználó) 
• „E-mail” - a felhasználó e-mail címe; cél: kapcsolatfelvétel, tájékoztató 

megküldése 
• „Tárgy” - az üzenet tárgya, tartalmi szummázása 
• „Üzenet” - a felhasználó üzenete az Adatkezelőnek, az oldal  

üzemeltetőjének 

Jelentkezési adatlap: 

• „Szülő neve” – a felhasználó neve, aki az üzenetet írja (oldal látogatója, 
felhasználó) 

• „Szülő e-mail címe” – a felhasználó e-mail címe; cél: kapcsolatfelvétel, 
tájékoztató megküldése 

• „Szülő telefonszáma” – a felhasználó telefonszáma; cél: kapcsolatfelvétel 
• „Számlázási név” – a felhasználó által megadott név számla kiállítás végett 
• „Számlázási cím” – a felhasználó által megadott cím számla kiállítása végett 
• „Gyermek neve” – a felhasználó által megadott gyermek neve, aki a 

Kódmanók foglalkozásokon vesz részt 
• „Gyermek születési dátuma” – a felhasználó által megadott gyermek 

születési dátuma, mely segíti a Kódmanók program szervezőjét az egyénre 
szabott foglalkozás kialakításában 

Kérdések űrlap: 

• „Név” – a felhasználó neve, aki az üzenetet írja (oldal látogatója, felhasználó) 
• „E-mail cím” – a felhasználó e-mail címe; cél: kapcsolatfelvétel, tájékoztató 

megküldése 
• „Üzenet” - a felhasználó üzenete az Adatkezelőnek, az oldal  

üzemeltetőjének 

Az Adatkezelő az oldal böngészése során anoním adatokat is kezel, mellyel csak a 
látogatók szokásai mérhetők, javítják a látogatói élményt. Ezek sütik segítségével 
kerülnek azonosításra. 

5. A felhasználó adataihoz hozzáférő személyek 
A böngészés során a tárolt adatokhoz a szolgáltató alkalmazottai, és egyéb 
szerződéses megbízottai, vállalkozói kizárólag feladatkörükből eredő tevékenységük 
teljesítése érdekében, csak az ahhoz szükséges mértékig férhetnek hozzá. 
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6. Az adatkezelés időtartama 
A megadott adatokat határozatlan ideig vagy az érintett hozzájárulásának 
visszavonásáig kezeli az Adatkezelő. A sütik tárolási idejéről alább olvashat. 

7. Szerzői jogok 
Az Adatkezelő weboldala, az azokon található minden kép, grafika, logó, szöveges 
tartalom, adat és információ, illetve azok elrendezése szerzői jogi védelem alatt áll. 
Ezek felhasználása szigorúan tilos. 

8. Az érintettek jogai 
A látogató bármikor jogosult tájékoztatást kérni az Adatkezelő által kezelt, rá 
vonatkozó személyes adatokról, továbbá bármikor kérheti azok helyesbítését, 
módosítását, megváltoztatását, törlését. A tárolt adatok törlését a látogatók a 
info@dominocentrum.hu e-mail címre megküldött levélben kérhetik. Az Adatkezelő 
a kérelem benyújtásától számított lehető legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 
30 napon belül eleget tesz a kérelemben foglaltaknak. 

9. Sütik kezelése 
Mik azok a sütik? 
A sütik (angolul: cookies) kis szövegfájlok, melyeket a webhely az oldalaira látogató 
felhasználó számítógépén, illetve mobilkészülékén tárol el. A sütik segítségével a 
honlap bizonyos ideig megjegyzi az Ön műveleteit és személyes beállításait, így 
Önnek nem kell azokat újra megadnia minden egyes alkalommal, amikor 
honlapunkra ellátogat, vagy az egyik lapról átnavigál egy másikra. 
 
 
Mire használjuk a www.dominocentrum.hu webhelyen a sütiket: 
Az Adatkezelő weboldala (www.dominocentrum.hu) is alkalmaz sütiket. Az 
alábbiakban részletezzük a különféle sütik célját és jellemzőit.  
 
Honlapunk a wix.com platformon működik. A wix.com biztosítja számunkra azt az 
online platformot, amelyen keresztül az általános honlap szolgáltatásainkat 
nyújtani tudjuk. Ennek keretében bizonyos, a honlapunkon keresztül megadott 
adatainak tárolása történhet a wix.com adattárjaiban, adatbázisaiban vagy bizonyos 
wix.com applikációkban. A wix.com-on tárolt adatairól bármikor információt kérhet 
vagy kérheti azok teljes törlését az info@dominocentrum.hu e-mail címen vagy 
más módon kapcsolatba lépve az Adatkezelővel. A wix.com garantálja, hogy saját 
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adatkezelési szabályzata megfelel a GDPR követelményeinek, és hogy minden 
adatot biztonságos, tűzfallal védett szervereken tárol. A wix.com honlapok beépített 
sütiket is használnak, melyek célja a felhasználói élmény javítása, és a honlap 
biztonságának megőrzése. A sütiket a felhasználó saját számítógépéről törölheti, 
vagy alkalmazásukat a saját számítógépén/böngészőjében le is tilthatja. A wix.com 
által használt sütikről részletes információ a következő címen érhető el: 
https://support.wix.com/en/article/cookies-and-your-wix-site  
A wix.com általános adatkezelési szabályzatát a következő címen találja: 
https://www.wix.com/about/privacy  
 
A honlap független, külső szerverről érkező és külső szerverre mutató 
hivatkozásokat is tartalmazhat, melyek segítik a honlap működését (pl. jquery és 
egyéb javascript és css keretrendszerek), vagy a látogatottsági és egyéb 
webanalitikai adatainak mérését, illetve a látogatásokra vonatkozó statisztikák 
elkészítését. E hivatkozások szolgáltatói az ő szerverükre történő közvetlen 
kapcsolódás miatt felhasználói adatokat képesek gyűjteni. A honlap a Google 
Analytics megoldásait használja, mely adatok tekintetében az adatkezelő a Google 
Analytics szolgáltatója, így az adatkezeléssel kapcsolatos részletes információkat az 
adatkezelő tud biztosítani: 
https://www.google.com/analytics/terms/hu.html  
 
Az Adatkezelő jogosult arra, hogy az érintett weboldallal összefüggő tevékenysége 
során keletkezett adatokat személyazonosításra alkalmatlan módon statisztikai 
célra korlátlanul felhasználja. 
 
 
 
Sütik karbantartása 
Önnek lehetősége van arra, hogy karbantartsa és/vagy tetszés szerint törölje a 
sütiket. Kérjük, hogy az ezzel kapcsolatos tudnivalókért látogasson el az 
www.aboutcookies.org webhelyre. Ön törölni tudja a számítógépén tárolt összes 
sütit, és a böngészőprogramok többségében le tudja tiltani a telepítésüket. Ebben 
az esetben azonban előfordulhat, hogy minden alkalommal, amikor ellátogat egy 
adott oldalra, manuálisan el kell végeznie egyes beállításokat, és számolnia kell 
azzal is, hogy bizonyos szolgáltatások és funkciók esetleg nem működnek. 
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10.  Jogorvoslat 
Az érintett az adatainak kezelésével kapcsolatos sérelem esetén beadvánnyal 
fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz vagy pert 
indíthat a lakóhelye (tartózkodási helye) szerint illetékes törvényszéken. 
 
Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. 
Postacím: 1530 Budapest, Pf. 5. 
Telefon: +36 (1) 391 1400 
Fax: +36 (1) 391 1410 
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu  
Honlap: www.naih.hu  

11.  Tárhelyszolgáltató adatai 

Tárhelypark 

1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22. 
Cégnév: Websupport Magyarország Kft. 
Adószám: 25138205-2-41 
Cégjegyzékszám: 01-09-381419 
Közösségi adószám: HU25138205 
Telefon: +36 1 700 4140 
Email: info@tarhelypark.hu 
 
WIX 
 
Wix.com Inc. 
500 Terry Francois Blvd., 6th Floor, San Francisco, CA 94158 USA. 
Attn: Copyright Agent 
Telephone Number: 1-415-358-0857 | Fax: 1-415-358-0884 
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