Adatkezelési alapelveink
A Jogos Kártérítés Kft. tiszteletben tartja és védi mindazok adatait, akik az Interneten keresztül
kapcsolatba kerültek/kerülnek a Jogos Kártérítés Kft.-vel.
A Jogos Kártérítés Kft. magára nézve kötelező erővel ismeri el az adatkezelésről rendelkező
törvényeket. (2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról, valamint az 1998. évi VI. törvény az egyének védelméről a személyes
adatok gépi feldolgozása során (Strasbourg 1981. január 28.)
Az adatkezelő adatai:
Név: Jogos Kártérítés Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Cím: 9022 Győr, Gárdonyi G. u. 3. Fsz/1.
Telefon: 06 20/436-0400
E-mail cím: info@jogoskarterites.hu

Az adatkezelés célja és tárolt adatok
Az Jogos Kártérítés Kft. a weboldalain (www.jogoskarterites.hu, www.jogoskar.hu,
www.karteritest.hu) díjmentes szakmai konzultációt biztosít mindenki számára, főként
személyi sérüléses és egyéb károk tekintetében. A szakmai konzultáció érdekében információt
kérhet felhasználóitól és látogatóitól, mint például nevét, e-mail címét, telefonszámát, postai
címét, valamint a káresemény lényeges adatait. Az így birtokába jutott személyes és különleges
adatokat kizárólag előre meghatározott célra, azaz a kártérítési igény felmérésére használja fel,
hogy a későbbiekben az esetleges megbízás alapján a kártérítési igény érvényre juttatását
segíthesse elő.
A weboldalak szolgáltatásait a felhasználó/látogató önként veszi igénybe, így az ehhez
szükséges adatok kezelése önkéntes adatszolgáltatáson alapul. Adatkezelő az átadott személyes
adatokat bizalmasan kezeli, és minden technikai és szervezési intézkedést megtesz annak
érdekében, hogy a kezelt adatokhoz illetéktelen személy ne férjen hozzá.
Az adatkezelés jogalapja
A weboldalak szolgáltatásait a felhasználó/látogató önként veszi igénybe. A bekért adatok az
érintett önkéntes hozzájárulásán alapulnak.
A különleges és személyes adatok megismeréséhez és felhasználásához való hozzájárulás
A felhasználó/látogató hozzájárulása szükséges ahhoz, hogy Az adatkezelés célja és tárolt
adatok pont alatt részletezett adatokat, megküldött mellékleteket a szerződött ügyvédek és
szakértők részére átadhassa, azok tartalmát megismertethesse a Jogos Kártérítés Kft. A
kifejezett hozzájárulás Interneten történő megkeresés alkalmával az Adatkezelési alapelvek

elfogadásával, valamint ráutaló magatartásával jön létre. Személyes konzultáció során az
Adatkezelési szabályzat elfogadásával jön létre.
A különleges és személyes adatok megismeréséhez és felhasználásához való hozzájárulás
megtagadása
Amennyiben a felhasználó/látogató úgy döntene, nem engedélyezi, hogy a megadott adatok
alapján később kapcsolatba lépjen vele a Jogos Kártérítés Kft., úgy felhasználó/látogató
döntésének megfelelően a fentebb részletezett oldalakon történt megkeresései és az adatai is
törlésre kerülnek.
Felelősség kérdése
Szakmai konzultáció esetén minden esetben a legnagyobb körültekintéssel járunk el, azonban
a díjmentes szakmai véleményünkkel kapcsolatban nem vállalunk semmilyen felelősséget,
garanciát. A Jogos Kártérítés Kft. fenntartja magának a jogot, hogy vélhetően komolytalan
megkeresést indoklás nélkül bármikor visszautasíthat.
A szervereink által automatikusan naplózott információk
A weboldalak látogatóiról automatikusan generálódó információk (mint a látogató IP-címe,
domain neve, a látogatás időpontja, megtekintett oldalak, használt böngészőprogram és egyéb,
hasonló információ) kerülnek tárolásra. Ezen adatokat kizárólag analizálás szempontjából
dolgozzuk fel, a trendek és a statisztikai információ nyomon követése céljából. Ezeket az
adatokat a látogató hozzájárulása nélkül harmadik félnek nem adjuk ki.
A Jogos Kártérítés Kft. weboldalait látogatók számítógépén cookie-k (a továbbiakban:
sütik) elhelyezéséről
Az Elektronikus Hírközlési törvény rendelkezései alapján a felhasználó elektronikus hírközlő
végberendezésén csak az érintett felhasználó vagy előfizető világos és teljes körű – az
adatkezelés céljára is kiterjedő – tájékoztatását követő kifejezett hozzájárulása alapján lehet
adatot tárolni, vagy az ott tárolt adathoz hozzáférni. A weboldal látogatottsági adatait a honlap
kezelője a Google Analytics szolgáltatás igénybevételével végzi. A honlapon a Google
Analytics szolgáltatásához kapcsolódó kódok (cookie-k) kerültek elhelyezésre, melyek az
egyes látogatásokhoz kapcsolható statisztikai jellegű adatot továbbítanak a Szolgáltató külső
szerverére. A továbbított adatok az érintett kizárólagos azonosítására nem alkalmasak. A
Google adatvédelmi elveiről a Google www.google.hu/intl/hu/policies/privacy/ oldalán talál
bővebb információt. A Szolgáltatás igénybevételével a Felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy
Szolgáltató a jelen adatvédelmi tájékoztatóban leírtaknak megfelelően, a szolgáltatás teljes körű
nyújtásának céljából összegyűjtse és kezelje személyes adatait.
A Jogos Kártérítés Kft. weboldalain található közvetített szolgáltatások, linkek,
hirdetések, hivatkozások

A Jogos Kártérítés Kft. által üzemeltetett oldalak tartalmazhatnak linkeket, hirdetéseket más,
nem általa működtetett vagy üzemeltetett oldalakra is. Ezen szolgáltatók adat- és
információvédelmi gyakorlatáért az Adatkezelő nem vállal felelősséget.
Az Jogos Kártérítés Kft. weboldalain esetlegesen megjelenő közvetített szolgáltatásokért a
szolgáltatást nyújtó fél tartozik felelősséggel és tájékoztatási kötelezettséggel.
A Jogos Kártérítés Kft. nem tudja és nem is kívánja feltérképezni, hogy mely, nem általa
működtetett vagy üzemeltetett oldalakról mutatnak kapcsolatok a www.jogoskarterites.hu,
www.jogoskar.hu, www.karteritest.hu weboldalaira. Ezen szolgáltatók adat- és
információvédelmi gyakorlatáért az Adatkezelő nem vállal felelősséget.
Jogi nyilatkozat
A Jogos Kártérítés Kft. weboldalainak tartalma szerzői jogvédelem alá esik, minden jogot
fenntartva. A Jogos Kártérítés Kft. logó és a Jogos Kártérítés Kft. terméknevek az Jogos
Kártérítés Kft. kereskedelmi védjegyei.
A Jogos Kártérítés Kft. előzetes írásbeli engedélye nélkül tilos a weboldalak tartalmának
egészét vagy részeit bármilyen formában reprodukálni, átruházni. A Jogos Kártérítési Kft.
azonban beleegyezik abba, hogy – saját, személyes használatra – Ön ezen oldalak kivonatait
számítógépén tárolja vagy kinyomtassa.
A weboldalon megjelenő jogi természetű rendelkezések, díjtételek tájékoztató jellegűek.
Ügyfeleinkkel fennálló jogviszony tényleges és pontos jogi tartalmát az ügyféllel kötött
szerződés, továbbá a hatályos jogszabályok rendelkezései határozzák meg.
Amennyiben írásos anyagot bocsát rendelkezésünkre (bármely szerverünkre küldött e-mailben
vagy weboldalainkon keresztül), Ön elfogadja, hogy a Jogos Kártérítés Kft. azt – minden
felelősség nélkül – szerződött szakértői és ügyvédei részére átadja, azok tartalmát
megismerhesse, illetve véleményezhesse számunkra. Ön ezzel vállalja azt is, hogy a
rendelkezésre bocsátott anyaggal kapcsolatban nem kezdeményez ellenünk jogi eljárást.

