A Társaság honlapján történő látogatással összefüggő adatkezelés
tájékoztatás sütik (cookie) alkalmazásáról
Általános tájékoztatás a sütikről
A süti (angolul cookie) a meglátogatott weboldal által küldött információcsomag, mely a böngészőn
keresztül a látogató számítástechnikai eszközén jön létre, és előre meghatározott érvényességi ideig
tárolásra kerül. A süti alkalmazása biztosítja a látogató egyes adatai lekérdezésének, valamint a
böngészőben végrehajtott internethasználata nyomon követésének lehetőségét. A sütik által
pontosan meghatározható az érintett felhasználó érdeklődési köre, internet használati szokásai,
honlap-látogatási története. A sütik önmagukban a felhasználó név szerinti azonosítására nem
képesek, kizárólag a látogató számítástechnikai eszközének felismerésére alkalmasak, azonban
bizonyos esetekben segítségükkel a felhasználóról és internethasználati szokásairól pontos profil
készíthető.
A Társaság által alkalmazott sütik forrása:
a)

Saját cookie: ezeket a cookie-kat az a weboldal hozza létre, amelyet a felhasználó az adott
pillanatban éppen meglátogat, azaz jelen esetben a Társaság honlapja.

b) Harmadik féltől származó cookie: amikor egy felhasználó meglátogat egy oldalt, egy másik fél
aktiválja a cookie-t a honlapon keresztül, és ezáltal hozzá is férhet a cookie-ban tárolt
információhoz vagy a látogatóról adatot gyűjthet.
A Társaság által alkalmazott sütik fajtái:
a)

Ideiglenes / munkamenet sütik (session / navigation cookie): érvényességi ideje kizárólag a
felhasználó aktuális munkamenetére korlátozódik, a munkamenet végeztével, illetve a
böngésző bezárásával automatikusan törlődik a látogató eszközéről. A munkamenet sütik
semmilyen esetben sem gyűjtenek olyan információt, amellyel Önt azonosítani lehetne. Ezen
sütik általában olyan információt tárolnak, mint a bejelentkezés állapota.

b) Használatot elősegítő sütik (functional cookies): a weboldal funkcionalitását javítják azáltal,
hogy megjegyzik a felhasználó választásait, böngészőjének az adott oldalra vonatkozó
beállításait.
c)

Teljesítményt biztosító sütik (preferences cookie): a jobb felhasználói élmény biztosítása, a
látogatói élmény növelése érdekében információkat gyűjtenek a felhasználó meglátogatott
weboldalon belüli viselkedéséről, eltöltött idejéről, kattintásairól.

d) Statisztikai / reklám sütik (analytic / marketing cookie): A statisztikai vagy reklámkiszolgáló
sütik segítik a látogatók viselkedésének megértését azáltal, hogy anonim adatot gyűjtenek,
melyekből jelentéseket hozhatnak létre és/vagy közvetlen célzott hirdetések megjelenítését
teszik lehetővé a honlapon. Ezek a sütik általában a látogatóról profil készítését teszik
lehetővé (profilkészítő cookie).

A sütik kezelése, felhasználása
A sütik használatának elfogadása, engedélyezése nem kötelező. A honlap látogatója internet
böngészőjében letilthatja vagy engedélyezheti a cookie-k használatát, a korábban már engedélyezett
sütiket, azok érvényességi idejének lejártát megelőzően pedig törölheti. Előfordulhat azonban, hogy
valamennyi süti elutasítása egyes weboldalak használhatóságát korlátozhatja.
A felhasználók a sütik kezeléséhez a böngésző súgójában vagy a leggyakrabban használt böngészőkhöz
a Symantec honlapján találnak segítséget:
https://support.norton.com/sp/hu/hu/home/current/solutions/v57840314_NortonM_Retail_1_hu_h
u
Amennyiben Ön a Google vagy más keresőszolgáltató honlapján keresztül éri el egy weboldal
tartalmát előfordulhat, hogy a keresőszolgáltató saját böngészősütiket helyez el az Ön eszközén. Ezek
használata a honlap üzemeltetőjétől teljesen független, azokra a honlap üzemeltetője semmilyen
hozzáféréssel nem rendelkezik.
Google Analytics szolgáltatás esetén az érintett megakadályozhatja, hogy a Google gyűjtse és
feldolgozza a cookie-k általi, a weboldal használattal kapcsolatos adatait (beleértve az IP-címet is), ha
letölti

és

telepíti

a

következő

linken

elérhető

böngésző

plugint:

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=hu
A Google lehetőséget biztosít, hogy a felhasználói személyre szablyák hirdetési beállításaikat. Ezt az
alábbi linken keresztül teheti meg: https://adssettings.google.com/
A fenti hivatkozásokon elérhető webhelyek, információk és letölthető anyagok teljesen függetlenek a
Társaság honlapjától, így azok elérhetőségével vagy az azokon található információkkal kapcsolatban a
Társaság tájékoztatást adni nem tud és azokért felelősséget sem vállal.
A Társaság honlapján a látogatónak el kell fogadnia a sütiket mielőtt azok alkalmazásra kerülnek, az
alábbi kivételekkel, azaz nem szükséges beszerezni a hozzájárulást a
⚫ felhasználó által rögzített adatokat tároló sütikhez (user-input cookies),
⚫ hitelesítési munkamenet sütikhez (authentication cookies),
⚫ felhasználó-központú biztonsági sütikhez (user centric security cookies),
⚫ multimédia munkamenet lejátszó sütikhez (multimedia player session cookies),
⚫ terheléskiegyenlítő munkamenet sütikhez (load balancing session cookies),
⚫ a felhasználói felület testreszabását segítő munkamenet-sütikhez (user interface customization
cookies).
Ezen sütik alkalmazása esetén csak tájékoztatnunk kell az érintetteket.
Minden egyéb célú süti alkalmazása során – különösen a felhasználók profiljainak létrehozását célzó
és a felhasználó böngészési szokásain alapuló hirdetési üzenetek megjelenítésére használt sütik
esetén – a felhasználó előzetes beleegyezése szükséges, azaz az érintettnek nyilatkoznia kell arról,
hogy:
⚫ a Társaság Adatkezelési tájékoztatóját megismerte, annak rendelkezéseit elfogadta,
⚫ a sütik alkalmazásához, és az ezzel összefüggő adatkezeléshez hozzájárul.

A sütiket elfogadó négyzetek a Társaság által nincsenek előre bejelölve, azt kizárólag az érintett az
aktív tevékenységével teheti meg.
A hozzájárulást igénylő sütiket addig nem telepítünk a felhasználó gépére, ameddig az érintett meg
nem adta a hozzájárulását. Ennek következménye lehet, hogy a felhasználók addig nem férhetnek
hozzá a weboldal bizonyos részeihez, funkcióihoz, ameddig nem nyilatkoznak a sütik elfogadásáról
vagy tiltásáról.
A Társaság biztosítja a cookie-k esetében az alkalmazásához adott érintetti hozzájárulás visszavonását
ugyanolyan egyszerű módon, mint ahogy annak megadása történt.
Kivételt képeznek a böngésző gyártók saját sütijei, sütijei - pl.: Google Inc. esetén a Google Chrome
böngésző használata esetén böngésző, melyekben a Társaság a gyártó által beépített technikai
korlátozások miatt nem tudja törölni a gyártó scriptjei által elhelyezett sütiket. Ilyen esetben a törlést
kizárólag az érintett teheti meg a saját böngészőjében.
Munkamenet sütik esetében az adatkezelés célja a honlap megfelelő működésének biztosítása. Az
adatkezelés időtartama kizárólag a látogató aktuális látogatására vonatkozik, a munkamenet
végeztével, illetve a böngésző bezárásával a süti automatikusan törlődik a számítógépről.
Az adatkezelés jogalapja az Elkertv. 13/A. § (3) bekezdése, mely szerint a szolgáltató a szolgáltatás
nyújtása céljából kezelheti azon személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag
elengedhetetlenül szükségesek. A szolgáltatónak az egyéb feltételek azonossága esetén úgy kell
megválasztania és minden esetben oly módon kell üzemeltetnie az információs társadalommal
összefüggő szolgáltatás nyújtása során alkalmazott eszközöket, hogy személyes adatok kezelésére
csak akkor kerüljön sor, ha ez a szolgáltatás nyújtásához és az Elkertv-ben meghatározott egyéb célok
teljesüléséhez feltétlenül szükséges, azonban ebben az esetben is csak a szükséges mértékben és
ideig.
Használatot elősegítő sütik (functional cookies) esetében az adatkezelés célja a weboldal
funkcionalitásának javítása azáltal, hogy megjegyzik a felhasználó választásait, böngészőjének az adott
oldalra vonatkozó beállításait, ennek eredményeként a honlap működési hatékonysága növelhető.
Az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása, az adatkezelés időtartama a süti érintett általi
törlésének időpontjáig terjed.
Teljesítményt, látogatói élményt fokozó sütik (preferences cookie) esetében az adatkezelés célja a
honlap felhasználóinak azon célú elemzése, mely lehetővé teszi a honlap látogató orientált
fejlesztését a felhasználói élmény növelése érdekében.
Az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása, az adatkezelés időtartama a süti érintett általi
törlésének időpontjáig terjed.

Analitikai, reklám sütik (analytic / marketing cookie) célja a látogatók viselkedésének elemzése,
megértése, továbbá anonim adatok gyűjtése statisztikai céllal és/vagy célzott hirdetések
kiszolgálásához.
Az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása, az adatkezelés időtartama a süti érintett általi
törlésének időpontjáig terjed.
Az adatok címzettjei: a Társaság vezető tisztségviselője, a honlap működtetésével összefüggő
feladatokat ellátó munkavállalói, IT szolgáltatást nyújtó adatfeldolgozója, valamint a süti kibocsátója.
Szerver naplófájl, tárhely látogatói statisztika
A sütik által elérhető információktól függetlenül a Társaság a honlapjának látogató általi használatával
összefüggésben az alábbi adatokat ismerheti meg és kezelheti:
⚫ a látogató IP címe és/vagy mobilhálózati információk,
⚫ a böngésző típusa, verzió száma és az alapértelmezett nyelve,
⚫ az operációs rendszer típusa, verzió száma,
⚫ a használt eszköz típusa,
⚫ a meglátogatott oldalak, a látogatás dátuma, időpontja, a hivatkozó honlap, ahonnan a
látogató érkezett,
⚫ az internet szolgáltató host neve és címe,
⚫ az oldalon történő kattintások.
Az IP cím alapján a honlap megtekintésének pillanatában aktuális tartózkodási hely megállapítása is
megtörténhet, változó szintű pontossággal.
A látogatottsági adatok begyűjtését részben a honlapok fejlesztéséhez használt programnyelv (PHP,
ASP) teszi lehetővé. Ugyanakkor egyes tárhely szoftverek (CPanel) automatikusan, a honlap
tulajdonosától függetlenül is elvégzik a statisztikai adatok gyűjtését.
A statisztikai adatgyűjtés és feldolgozás semmilyen személyes azonosító adatot nem tartalmaz,
látogatóink név szerinti azonosítását nem teszi lehetővé. Ezeket az adatokat más adatforrásokkal nem
egyesítjük, a gyűjtött statisztikai információkat látogatottság elemzésére, honlapunk fejlesztése
érdekében használjuk.
Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f. pontja alapján az adatkezelő vagy egy
harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítése.
Az adatok címzettjei: a Társaság vezető tisztségviselője, a honlap működtetésével összefüggő
feladatokat ellátó munkavállalói, IT szolgáltatást nyújtó adatfeldolgozója.

