
Adatvédelmi és Adatkezelési tájékoztató 

A weboldal használatával összefüggésben egyébként gyűjtött információk (külső szolgáltatók 
naplózással kapcsolatos tevékenysége, sütik (cookie-k), Facebook). 

Amennyiben a felhasználó a weboldalon kifejezetten nem ad meg saját magára vonatkozó adatot, 
információt, úgy az Adatkezelő a weblap meglátogatásakor jelen fejezetben foglaltak szerint jár el. 

Külső szolgáltatók naplózással kapcsolatos adatkezelése a portál html kódja az Adatkezelőtől 
független, külső szerverről érkező és külső szerverre mutató hivatkozásokat tartalmazhat. A külső 
szolgáltató szervere közvetlenül a felhasználó számítógépével áll kapcsolatban. A hivatkozások 
szolgáltatói az ő szerverükre történő közvetlen kapcsolódás, a felhasználó böngészőjével való 
közvetlen kommunikáció miatt felhasználói adatokat (pl. IP cím, böngésző, operációs rendszer 
adatai, meglátogatott oldal címe és a látogatás időpontja) képesek gyűjteni. Az Adatkezelő a 
naplóállományok elemzése során felmerült adatokat más információval nem kapcsolja össze, a 
látogató személyének azonosítására nem törekszik. A felhasználó számára esetlegesen személyre 
szabott tartalmakat a külső szolgáltató szervere szolgálja ki, így személyes adatok átadása, 
továbbítása Adatkezelő irányába nem történik. A weboldal látogatottsági és egyéb webanalitikai 
adatainak független mérését és auditálását külső szolgáltatóként a Google Analytics szervere segíti. 
A mérési adatok kezeléséről az adatkezelő a https://policies.google.com címen ad részletes 
felvilágosítást. A honlapon külső szolgáltatóként térkép- információkat jelenít meg a 
https://www.google.com/maps címen elérhető szolgáltató. 

Sütik (cookie-k) 

A sütik gyakran olyan egyéni azonosítót tartalmaznak – egy titkos, véletlenül generált számsort – 
amelyet a honlapot látogató eszköze tárol. Néhány süti a honlap bezárása után megszűnik, néhány 
pedig hosszabb időre tárolásra kerül a honlapot látogató számítógépén. Amennyiben, a honlapot 
látogató felhasználó nem fogadja el a sütik használatát, akkor bizonyos funkciók esetlegesen nem 
lesznek elérhetőek a számára. A sütik törléséről bővebb tájékoztatás az alábbi linkeken található: 

• Internet Explorer: https://windows.microsoft.com/en-us/internet-explorer/delete-manage-
cookies#ie=ie-11 

• Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-
your-computer 

• Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en 

A kezelt adatok köre 

Az érintettek körébe az Adatkezelő honlapját látogatók közül azon személyek tartoznak, akik a 
sütik használatához a honlapon megjelenő 

„Elfogadom” gomb megnyomásával hozzájárultak. − Google Adwords cookie esetén kezelt adat: 
A munkamenet azonosítója− Google Analytics cookie esetén kezelt adat: Regisztrált 
felhasználóhoz rendelt unique ID, mely anonim módon különbözteti meg a felhasználókat és 
böngészési szokásaikat. Személyes adatnak minősülő adat nem kerül a sütikbe. 

Részletek: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-
usage 

https://policies.google.com/
https://www.google.com/maps
https://windows.microsoft.com/en-us/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11
https://windows.microsoft.com/en-us/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11
https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer
https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage


Az adatkezelés célja és jogalapja 

A sütikkel kapcsolatos adatkezelés célja a látogatók azonosítása, egymástól való 
megkülönböztetése, a látogatók aktuális munkamenetének azonosítása, az annak során megadott 
adatok tárolása, az adatvesztés megakadályozása, a böngésző specifikációjának megismerése. Az 
adatkezelés jogalapja a felhasználó előzetes, önkéntes hozzájárulása GDPR) 6. cikk (1) a) pontja 
alapján. 

Az adatkezelés időtartama 

Google Adwords cookie és Google Analytics cookie esetén maximum 2 év. A felhasználó a 
cookie-kat a böngésző beállításainak megváltoztatásával engedélyezheti vagy tilthatja le. Mivel a 
lehetőségek böngészőnként eltérőek, további információkat a felhasználó saját böngészőjének 
Súgó menüjében találhat. A Társaságon belüli adatkezelésre, adatfeldolgozásra kizárólag azon 
munkavállalói jogosultak, akiknek a feladatköre azt indokolja. Az adatok feldolgozását az 
Adatkezelő megbízásából a website üzemeltetése, karbantartása és hírlevél küldése, valamint 
tárhely- szolgáltatás feladatkörökben eljáró adatfeldolgozó: NetworKing IT Kft. (1133 Budapest, 
Pozsonyi út 61.) látja el. 

Facebook Plug-in bővítmények 

A weboldalon előfordulhatnak a Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, 
USA („Facebook”) által működtetetett Plug-in bővítmények. Ilyen Plug-in bővítmény lehet a 
Facebook „Like” gomb. Amennyiben a weboldal valamely oldalára ilyen Plug-in bővítményt 
helyeztek, úgy a felhasználó által használt Internet böngésző közvetlen kapcsolatot hoz létre a 
Facebook szerverével, és e kapcsolat révén a Plug-in megjelenik a felhasználó képernyőjén. A 
beágyazott Plug-in és a Facebook közötti direkt kapcsolat következtében a Facebook szervere 
értesítést kap arról, hogy felhasználó a honlap mely részét látogatta meg. A Facebook részéről 
történő adatkezeléssel kapcsolatos további információk a Facebook vonatkozó adatvédelmi 
szabályzatában érhetőek el, az alábbi linken: https://www.facebook.com/privacy/explanation. 
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