
Adatkezelési tájékoztató 

Az alábbi tájékoztató célja, hogy megfelelően tájékoztassuk a weboldal felhasználóik 

viselkedését nyomon követő információtechnológiai megoldásokról. 

 

A weboldal látogatása során úgy nevezett cookie-kat (sütiket) használunk. A HTTP-
süti (általában egyszerűen süti, illetve angolul cookie) egy információcsomag, 

amelyet a szerver küld a böngészőnek, majd a böngésző visszaküld a szervernek 
minden, a szerver felé irányított kérés alkalmával. A sütiket maga a web szerver 
hozza létre a böngésző segítségével a felhasználó gépén, ahol azok egy elkülönített 
könyvtárban kerülnek tárolásra. A cookie-k segítségével statisztikai jellegű 
információkat gyűjtünk a weboldalunk látogatóiról, mely segítségünkre van az 

oldalunk használatára vonatkozóan, és kényelmesebbé teszi a weboldal által felkínált 
funkciók használatát és a böngészést. 

 

Az cookie-khoz kapcsolódó jogi szabályozás: 

Az adatkezelésre vonatkozóan az információs önrendelkezési jogról és az 

információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) és az elektronikus 
kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő 
szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezései az 
irányadóak. Az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontjával 
összhangban az Ön hozzájárulása. Az egyértelmű és átfogó tájékoztatást és a 

weboldal felhasználóinak beleegyezésének kérését az európai uniós jog megköveteli, 
azon szervezetektől, melyek a felhasználók számítógépein cookiek-at helyeznek el. 

 

Miképpen használja weboldalunk a sütiket 

A weboldalunk a Google Inc. által nyújtott Google Analyitcs webanalitikai szolgáltatás 
használatával elemzi a webhely használatát. Ehhez a Google Analytics cookie-kat, 
tehát az Ön számítógépére települő szövegfájlokat alkalmaz. 

A sütik tárolják a weboldal használata során keletkező információkat. Ezeket az 

információ csomagokat – a szokványos internetes naplóadatok (köztük az Ön IP-
címét) és a felhasználói viselkedésre vonatkozó, név szerint nem beazonosítható 
információk – hozáférhetővé válnak a Google részére, amely azokat saját szerverein 

tárolja. A Google ezek anonimizációját biztosítja. Google Analytics szolgáltatás ezeket 
az információkat arra használja fel, hogy segítségével gyűjtse a látogatásához 
kapcsolódó adatokat, ezeket rendszerezze, elemezze és megfelelő jelentéseket 
készítsen. 



Weboldalunk nem használja fel az analitikai szoftvert, hogy személyes azonosításra 
alkalmas adatokat gyűjtsön és ezt harmadik félnek sem engedélyezi. 

A Google Inn átadhatja az általa nyújtott szoftveres szolgáltatással gyűjtött 
információkat harmadik feleknek, ha erre törvényi előírás kötelezi, vagy ha az 
információkat a Google megbízásából harmadik fél dolgozza fel. 

A cookie azt az információt is tárolja, hogy Ön beleegyezett, hogy webhelyünk sütiket 
használ, így a jövőben ezt nem kell újból megismételnie. 

 

A cookie működésének módosítása 

A cookie-t a felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve beállíthatja 

böngészőjét, hogy a cookie-k alkalmazását tiltsa. 

Különböző közösségi website-ok: Facebook, a Twitter, a Youtube és a Flickr olyan 
cookie-kat helyezhetnek el az Ön számítógépén, melyek segítik a tartalmak közösségi 
oldalakon való megosztását vagy a látogatottsági statisztikák készítését. Ezen cookie-
k megléte, száma és állapota függhet attól, hogy Ön használja-e a szóban forgó 
platformokat a honlapunk meglátogatása előtt vagy alatt. 

Ezen közösségi oldalak cookie policy-járól az érintett weboldalakon érdeklődhet. 


