
 

 

A  „Menedékház” Alapítvány 

külső adatvédelmi tájékoztatója az online  

(így weboldalon és közösségi oldalon keresztül)  

végzett adatkezelésekkel kapcsolatban 

 

A „Menedékház” Alapítvány (székhely: 1112 Budapest, Muskétás utca 1.,  01-

01-0009775, adószám: 18262304-1-43, telefonszám: 061/248-0000, e-mail: 

csiszar@menedekhaz.hu, önállóan képviseli: Somogyi Tiborné Csiszár Ildikó), 

mint adatkezelő ezúton tájékoztatja a weboldalát és közösségi oldalait 

látogató érintetteket – összefoglalóan és röviden – az általa végzett online 

(weboldalon és közösségi oldalon keresztül) végzett adatkezelési 

tevékenységekről. 

 

Adatkezelő felhívja a tisztelt érintettek figyelmét, hogy  

 

 az érintettek jogaikkal (a hozzáférés joga, a helyesbítés joga, a törléshez 

való jog és az „elfeledtetéshez” való jog, az adatok 

zároláshoz/korlátozáshoz való jog, tiltakozáshoz való jog, az 

adathordozhatósághoz való jog) a csiszar@menedekhaz.hu e-mail 

címre, vagy Adatkezelő más elérhetőségre küldött nyilatkozattal tehetik 

meg, továbbá jogaik megsértése esetén fordulhatnak panasszal a 

hatósághoz (mindenkori elérhetőséget lásd: NAIH, www.naih.hu) vagy 

a lakóhely szerint illetékes bírósághoz és sérelemdíjat követelhetnek. 

Adatkezelő felhívja az érintettek figyelmét, hogy joggyakorlásuknak 

lehetnek feltételei, valamint korlátai egy-egy adatkezeléssel 

kapcsolatban, amely tényezőket az Adatkezelő vizsgálni köteles az 

érintettek joggyakorlása esetén. Abban az esetben, ha egy jogával az 

érintett adott adatkezelés kapcsán nem élhet, úgy a joggyakorlást 

kizáró/korlátozó ténybeli és/vagy jogi indokokról az Adatkezelő írásban 

(ide értve az elektronikus utat is) tájékoztatja az érintettet. 

 

 az egyes adatkezelések részletesebb magyarázatai a Belső 

adatvédelmi szabályzat I. sz. mellékletében találhatók. 

 

 profilalkotás egyik adatkezelés vonatkozásában sem történik. 

 

 adatközlés harmadik fél felé adott adatkezelés vonatkozásában 

történhet, amelyet az adott adatkezelés részletes tájékoztatója 

fogalmaz meg és amennyiben bármely, alább meghatározott 

adatkezelés során kezelt adat vonatkozásában adatközlés történik, úgy 

az adatközlés címzettje (adatkezelő vagy adatfeldolgozó) a II. sz. 

mellékletben került megnevezésre. 

 

 cookie tájékoztató formailag külön került megfogalmazásra. 



 

 

 

Hogyan gondoskodik az adatkezelő az adatok védelméről? 

 

Az Adatkezelő az informatikai védelemmel kapcsolatos feladatai körében 

gondoskodik különösen:  

a. az adatkezeléshez használt eszközök (a továbbiakban: 

adatkezelő rendszer) jogosulatlan személyek általi 

hozzáférésének megtagadásáról,  

b. az adathordozók jogosulatlan olvasásának, másolásának, 

módosításának vagy eltávolításának megakadályozásáról, 

c. az adatkezelő rendszerbe a személyes adatok jogosulatlan 

bevitelének, valamint az abban tárolt személyes adatok 

jogosulatlan megismerésének, módosításának vagy törlésének 

megakadályozásáról,  

d. az adatkezelő rendszerek jogosulatlan személyek általi, 

adatátviteli berendezés útján történő használatának 

megakadályozásáról,  

e. arról, hogy az adatkezelő rendszer használatára jogosult 

személyek kizárólag a hozzáférési engedélyben meghatározott 

személyes adatokhoz férjenek hozzá, 

f. arról, hogy ellenőrizhető és megállapítható legyen, hogy a 

személyes adatokat adatátviteli berendezés útján mely 

címzettnek továbbították vagy továbbíthatják, illetve 

bocsátották vagy bocsáthatják rendelkezésére  

g. arról, hogy utólag ellenőrizhető és megállapítható legyen, hogy 

mely személyes adatokat, mely időpontban, ki vitt be az 

adatkezelő rendszerbe 

h. a személyes adatoknak azok továbbítása során vagy az 

adathordozó szállítása közben történő jogosulatlan 

megismerésének, másolásának, módosításának vagy törlésének 

megakadályozásáról  

i. arról, hogy üzemzavar esetén az adatkezelő rendszer 

helyreállítható legyen. 

j. arról, hogy az adatkezelő rendszer működőképes legyen, a 

működése során fellépő hibákról jelentés készüljön, továbbá a 

tárolt személyes adatokat a rendszer hibás működtetésével sem 

lehessen megváltoztatni. 

 

Milyen adatkezeléseket végez az adatkezelő az online felületekkel 

kapcsolatban? 

 
Egyszeri információkérés- és adás adatkezelésének összefoglaló táblázata 

Cél Jogalap Érintettek Adatkategória Időtartam Mód Forrás 

az érintett 

számára 

megfelelő 

önkéntes 

hozzájárulás 

Minden 

természetes 

személy, aki az 

Lásd alább cél 

megvalósulásáig

, vagy törlési 

elektronikusan 

és/vagy papír 

alapon, 

Érintettek 



 

 

információ 

nyújtása és 

kapcsolattart

ás. 

vagy 

jogszabályi 

köt. 

teljesítése, 

vagy 

megállapod

áson alapul, 

vagy  jogos 

érdek vagy 

létfontosságú 

érdek 

Adatkezelővel 

kapcsolatba lép 

és az 

Adatkezelőtől 

információt 

kér/kap  

kérelemig, vagy 

jogszabályban 

meghatározott 

határidőben, 

vagy 

elévülési időben, 

vagy jogos 

érdek 

megszűnéséig 

manuálisan 

történik 

 
Közösségi oldalakon történő marketinggel kapcsolatos adatkezelés összefoglaló táblázata  

Cél Jogalap Érintettek Adatkategória Időtartam Mód Forrás 

Adatkezelő 

marketingje 

Önkéntes 

hozzájárulás 

Azon 

természetes 

személyek, akik 

az Adatkezelő 

közösségi 

oldalát vagy 

azon megjelenő 

tartalmakat 

önként követik, 

megosztják, 

kedvelik 

Lásd alább. Érintett kérésére 

törlésig, vagy 

jogos érdek 

megszűnéséig 

Elektronikusan 

manuálisan 

történik 

Érintettek  

 
Adományozással és támogatással kapcsolatos adatkezelés összefoglaló táblázata  

Cél Jogalap Érintettek Adatkategória Időtartam Mód Forrás 
célja az 

adományozás, 

támogatás 

nyújtása, 

nyomon 

követése, 

későbbi 

bizonyíthatóság

a 

önkéntes 

hozzájáruláson 

alapul 

Minden 

természetes 

személy, valamint 

szervezet 

képviseletében 

eljáró természetes 

személy, aki az 

Adatkezelő 

számára 

adományt, 

támogatást ad 

Részletesen lásd 

az adatkezelés 

tájékoztatójában 

elévülési időben elektronikusan, 

papír alapon, 

manuálisan 

érintettek 

 

Lezárva: 2019. 04. 16. 

 

                Somogyi Tiborné Csiszár Ildikó 

          elnök 

             „Menedékház” Alapítvány 

 

/// MAGYARÁZAT: Az egyes táblára, vagy a táblázat legfelső sorára kattintva 

az oldal „leugrik” az adatkezelési tájékoztatóra, amelyek az alábbiak (külön 

oldalon vannak az egyszerűség kedvéért) /// 

 



 

 

 

Egyszeri információkérés és -adás 

 

Az adatkezelés független az információkérés, a tájékoztatáskérés módjától, 

konkrét céljától. 
 
Egyszeri információkérés- és adás adatkezelésének összefoglaló táblázata 

Cél Jogalap Érintettek Adatkategória Időtartam Mód Forrás 

az érintett 

számára 

megfelelő 

információ 

nyújtása és 

kapcsolattart

ás. 

önkéntes 

hozzájárulás 

vagy 

jogszabályi 

köt. 

teljesítése, 

vagy 

megállapod

áson alapul, 

vagy  jogos 

érdek vagy 

létfontosságú 

érdek 

Minden 

természetes 

személy, aki 

az 

Adatkezelőv

el 

kapcsolatba 

lép és az 

Adatkezelőt

ől 

információt 

kér/kap  

Lásd alább cél 

megvalósulásái

g, vagy törlési 

kérelemig, 

vagy 

jogszabályban 

meghatározott 

határidőben, 

vagy 

elévülési 

időben, vagy 

jogos érdek 

megszűnéséig 

elektronikusa

n és/vagy 

papír 

alapon, 

manuálisan 

történik 

Érintettek 

 

1. Adatkezelő lehetővé teszi az érintettek számára, hogy a következőkben 

részletezett adataik megadásával az Adatkezelőtől információt, 

tájékoztatót kérjenek, vagy kérelem nélkül, tájékoztatást kapjanak. 

 

Mi az adatkezelés jogalapja? 

 

2. Az adatkezelés jogalapja: 

a. érintett önkéntes hozzájárulása, kérelme a tájékoztatásról (pl. 

hozzáférési jog gyakorlása, vagy más jellegű kérdés, kérés) 

b. jogszabályi kötelezettség teljesítése, amennyiben ilyen 

tájékoztatási kötelezettséget jogszabály előír (pl. 2011. évi CXII. tv. 

– hozzáférési jog) 

c. megállapodáson alapul (pl. érintett felé tett 

teljesítésről/lehetetlenülésről szóló egyszeri tájékoztatás) 

d. jogos érdeken alapul (pl. Adatkezelő szolgáltatásának 

kimaradása) 

e. érintett, vagy másik személy létfontosságú érdekeinek védelme 

miatt szükséges az adatkezelés. 

 

Kik az érintettek? 

 

3. Az érintettek köre: Minden természetes személy, ideértve egy szervezet 

nevében eljáró képviselőt is, aki az Adatkezelővel kapcsolatba lép és az 

Adatkezelőtől információt kér/kap. 

 

Melyek az adatkezelés során kezelt adatok körei és céljai? 



 

 

 

4. Kezelt adatok köre és célja: 

név*     azonosítás 

e-mail cím/levelezési cím*  kapcsolattartás 

kérdés tartalma   válaszadás, tájékoztatás 

tájékoztatás adatkörei  válaszadás, tájékoztatás 

 

Mi az adatkezelés célja? 

 

5. Az adatkezelés célja az érintett számára megfelelő információ nyújtása és 

kapcsolattartás. 

 

Hogyan történik az adatkezelés? 

 

6. Az adatkezeléssel érintett tevékenység és folyamat tipikusan, de nem 

kizárólagosan a következő: 

a. Az érintett az Adatkezelő által biztosított, számára elérhető úton 

keresztül vagy módon egyeztethet az Adatkezelővel az Adatkezelő 

szolgáltatásairól, és/vagy egyéb, kapcsolódó kérdésekről. 

b. Az Adatkezelő az érintett kérdését megválaszolja és azt részére – 

ugyanazon az úton, ahogyan az információ kérés érkezett, ha 

érintett máshogyan nem rendelkezik –  eljuttatja. 

c. Érintettet külön kérése nélkül is tájékoztathatja az Adatkezelő, ha 

megfelelő jogalappal (pl. megállapodás, jogi köt. teljesítése, jogos 

érdek) rendelkezik.  

 

Meddig tart az adatkezelés? 

 

7. Adatkezelés időtartama:  

a. cél megvalósulásáig, vagy 

b. törlési kérelemig, 

c. jogszabályban meghatározott határidőben, vagy 

d. elévülési időben, vagy 

e. jogos érdek megszűnéséig. 

 

Mi az adatkezelés módja? 

 

8. Az adatkezelés módja: elektronikusan és/vagy papír alapon, manuálisan 

történik. 

 

Honnan vannak az adatok? 

 

9. Közvetlenül az érintettől. 

 



 

 

Történik adatközlés harmadik fél számára? 

 

10. Adatok harmadik fél számára nem kerülnek közlésre. 

 

Hogyan biztosítja az adatok védelmét az Adatkezelő? 

 

11. Szervezési és technikai intézkedéseket a kezelt adatok védelme 

érdekében: lásd külön fejezetben. 

 

Történik automatizált döntéshozatal, profilalkotás? 

 

12. Az adatkezelés kapcsán ilyen nem történik. 

 

Egyéb 

 

13. A *-gal jelölt adatokkal kapcsolatban az Adatkezelő felhívja a figyelmet 

arra, hogy amennyiben az érintett azokat az Adatkezelő számára nem 

szolgáltatja, úgy az Adatkezelő a szolgáltatást (adatkezelést) nem tudja 

nyújtani, elvégezni. 
 

  



 

 

Közösségi oldalakon történő marketing 

 

Bármelyik közösségi oldalon történő marketing ide tartozik. 

 
Közösségi oldalakon történő marketinggel kapcsolatos adatkezelés összefoglaló táblázata  

Cél Jogalap Érintettek Adatkategória Időtartam Mód Forrás 

Adatkezelő 

marketingje 

Önkéntes 

hozzájárulás 

Azon 

természetes 

személyek, akik 

az Adatkezelő 

közösségi 

oldalát vagy 

azon megjelenő 

tartalmakat 

önként követik, 

megosztják, 

kedvelik 

Lásd alább. Érintett kérésére 

törlésig, vagy 

jogos érdek 

megszűnéséig 

Elektronikusan 

manuálisan 

történik 

Érintettek  

 

1. Adatkezelő elérhető a https://www.facebook.com/menedekhaz; 

https://www.facebook.com/menedekhazevs/; 

https://www.instagram.com/explore/locations/158069546/menedekhaz-

alapitvany?hl=en oldalakon. 

 

Mi az adatkezelés jogalapja? 

 

2. A közösségi oldalak használata és az azon keresztül, az Adatkezelővel 

történő kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás, és egyéb, a közösségi oldal 

által megengedett művelet az érintett önkéntes hozzájáruláson alapul. 

 

Kik az érintettek? 

 

3. Az érintettek köre: Azon természetes személyek, akik az Adatkezelő 

közösségi oldalát vagy azon megjelenő tartalmakat önként követik, 

megosztják, kedvelik.  

 

Melyek az adatkezelés során kezelt adatok körei és céljai? 

 

4. Kezelt adatok köre és célja: 

érintett publikus neve  azonosítás 

publikus fotója    azonosítás 

publikus e-mail címe   kapcsolattartás 

érintett közösségi oldalon  

keresztül küldött üzenete  kapcsolattartás, válaszadás alapja 

érintett általi értékelés, 

vagy más művelet eredménye minőségjavítás, vagy az egyéb  

      művelet célja 

 



 

 

5. Adatkezelő az érintettekkel a közösségi oldalon keresztül kizárólag akkor 

kommunikál, és így a kezelt adatok körének célja akkor válik lényegessé, 

ha az érintett a közösségi oldalon keresztül keresi meg az Adatkezelőt. 

 

Mi az adatkezelés célja? 

 

6. A közösségi portálokon történő jelenlét és az azzal kapcsolatos 

adatkezelés célja a weboldalon található tartalmak közösségi oldalon 

történő megosztása, publikálása, marketingje. A közösségi oldal 

segítségével az érintett tájékozódhat a legújabb akciókról is. 

 

Meddig tart az adatkezelés? 

 

7. Adatkezelés időtartama:  

a. érintett kérésére törlésig. 

b. jogos érdek megszűnéséig (pl. ha Adatkezelő jogos érdeke az 

érintett közösségi oldalon tanúsított tevékenységének megőrzése 

annak ellenére, hogy érintett kéri az adatok törlését például várható 

jogvita miatt). 

 

Mi az adatkezelés módja? 

 

8. Az adatkezelés módja: elektronikusan, manuálisan. 

 

Honnan vannak az adatok? 

 

9. Adatok forrása: közvetlenül az érintettől. 

 

Történik adatközlés harmadik fél számára? 

 

10. Adatközlés: a közösségi oldal kezeli az érintett adatait, adat harmadik fél 

számára adat akkor kerül közlésre, ha Partner végzi a közösségi oldal 

marketingjét. Ilyen esetben a Partner a II. sz. függelékben került 

megnevezésre. 

 

Hogyan biztosítja az adatok védelmét az Adatkezelő? 

 

11. Szervezési és technikai intézkedések a kezelt adatok védelme érdekében: 

részletesen lásd külön fejezetben. 

 

Történik automatizált döntéshozatal, profilalkotás? 

 

12. Automatizált döntéshozatal, profilalkotás: az adatkezelés kapcsán ilyet az 

Adatkezelő nem végez. Adatkezelő ugyanakkor felhívja a figyelmet arra, 



 

 

hogy az adott közösségi oldalt üzemeltető adatkezelő végezhet 

profilalkotást vagy más, automatizált adatkezelést saját céljából, saját 

érdekében, de ebben az esetben az adatkezelő a közösségi oldalt 

üzemeltetője lesz.  

 

Egyéb 

 

13. Érintett a közösségi oldal feltételei alapján önként hozzájárul az Adatkezelő 

tartalmainak követésével, kedveléséhez. Példálózó meghatározással élve, 

a Facebook oldalon található üzenő falon közzétett hírfolyamra az érintett 

az oldalon található „like”/ „tetszik” linkre kattintva iratkozhat fel, és ezzel 

hozzájárul az Adatkezelő híreinek és ajánlatainak közzétételéhez a saját 

üzenőfalán, és az ugyanitt található „dislike”/”nem tetszik” linkre kattintva 

iratkozhat le, továbbá az üzenő fal beállításai segítségével törölheti a nem 

kívánt, üzenő falon megjelenő hírfolyamokat. 

 

14. Érintett az Adatkezelőt önkéntesen szövegesen és számszerűen értékelheti, 

ha ezt a közösségi oldal lehetővé teszi. 

 

15. Adatkezelő a közösségi oldalt összekapcsolhatja más közösségi oldalakkal 

az adott közösségi portál szabályai szerint, és így adott oldalon történő 

közzétételen érteni kell az ilyen oldallal összekapcsolt más közösségi 

portálokon történő közzétételt is. 

 

16. Érintett az adott közösségi oldal adatkezeléséről tájékoztatást az adott 

közösségi oldalon kaphat, ennek megfelelően a Facebook oldal 

adatkezeléséről tájékoztatást a www.facebook.com címen kaphat. 

https://www.facebook.com/


 

 

Adományozással kapcsolatos adatkezelés 

 
Adományozással kapcsolatos adatkezelés összefoglaló táblázata  

Cél Jogalap Érintettek Adatkategória Időtartam Mód Forrás 
célja az 

adományozás, 

támogatás 

nyújtása, 

nyomon 

követése, 

későbbi 

bizonyíthatóság

a 

önkéntes 

hozzájáruláson 

alapul 

Minden 

természetes 

személy, valamint 

szervezet 

képviseletében 

eljáró természetes 

személy, aki az 

Adatkezelő 

számára 

adományt, 

támogatást ad 

Részletesen lásd 

az adatkezelés 

tájékoztatójában 

elévülési időben elektronikusan, 

papír alapon, 

manuálisan 

érintettek 

 

1. Adatkezelő lehetővé teszi, hogy az érintettek számára pénzbeli adományt 

adhassanak számára, céljai elérése érdekében.  

 

Mi az adatkezelés jogalapja? 

 

2. Az adományozás önkéntes hozzájáruláson alapul. 

 

Kik az érintettek? 

 

3. Az érintettek köre: Minden természetes személy, valamint szervezet 

képviseletében eljáró természetes személy, aki az Adatkezelő számára 

adományt ad.  

 

Melyek az adatkezelés során kezelt adatok körei? 

 

4. Kezelt adatok köre adományozás esetén: 

a. adományozó magánszemélyek adatai: 

i. adományozó neve; 

ii. adományozó címe; 

iii. adományozó e-mail címe; 

iv. adományozó telefonszáma; 

 

5. adományozó jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet 

esetén: 

i. adományozó neve; 

ii. adományozó székhelye; 

iii. adományozó kapcsolattartójának neve; 

iv. adományozó elérhetőségei; 

v. adományozó adószáma; 

 

6. adományozás adatai: 

a. adományozás időpontja; 

b. adomány értéke; 



 

 

c. adományozás célja (ha értelmezhető); 

d. adományozott, mint Adatkezelő adatai 

 

Mi az adatkezelés célja? 

 

7. Az adatkezelés célja az adományozás nyújtása, nyomon követése, 

későbbi bizonyíthatósága. 

 

Hogyan történik az adatkezelés? 

 

8. Az adatkezeléssel érintett tevékenység és folyamat tipikusan, de nem 

kizárólagosan a következő: 

a. Adományozás esetén az érintett a weboldalon kiválasztott összeget 

az ott meghatározottak alapján eljuttathat az Adatkezelő számára. 

 

Meddig tart az adatkezelés? 

 

9. Adatkezelés időtartama: elévülési időben. 

 

Mi az adatkezelés módja? 

 

10. Az adatkezelés módja: elektronikusan, manuálisan történik. 

 

Honnan vannak az adatok? 

 

11. Adatok forrása: közvetlenül az érintettől. 

 

Történik adatközlés harmadik fél számára? 

 

12. Igen, a Barion tárca üzemeltető felé. Adatkezelő felhívja arra a figyelmet, 

hogy az adományozás API-n keresztül a Barion Payment Zrt. adatvédelmi 

szabályozása alapján történik, amelyről bővebb tájékoztatás itt érhető el: 

https://www.barion.com/hu/adatvedelmi-tajekoztato/  

 

Hogyan biztosítja az adatok védelmét az Adatkezelő? 

 

13. Szervezési és technikai intézkedések a kezelt adatok védelme érdekében: 

lásd külön fejezetben. 

 

Történik automatizált döntéshozatal, profilalkotás? 

 

14. Automatizált döntéshozatal, profilalkotás: az adatkezelés kapcsán ilyen 

nem történik. 

 



 

 

 

/// Az alábbi cookie-tájékoztató egy felugró ablakként jelenik meg a 

weboldal megnyitásakor, ahol lehetősége van az érintettnek választani az 

egyes sütik közül az alábbiak szerint. A táblázatok azért üresek, mert ki kell 

tölteni a sütik adataival. /// 

 

Cookie tájékoztató és nyilatkozat 

 

A felhasználói élmény fokozása, kényelmi és statisztikai célból weboldalunk 

adatokat (cookie-kat, sütiket) tárol a készülékén és webszervereken. 

 

Adatkezelő a „Menedékház” Alapítvány (székhelye: 1112 Budapest, Muskétás 

utca 1., 01-01-0009775, adószáma: 18262304-1-43, e-mail cím: 

csiszar@menedekhaz.hu). 

Vannak olyan külső szolgáltatók, amelyekkel sem a Szolgáltatások 

üzemeltetői, sem az Adatkezelő nem áll szerző-déses jogviszonyban vagy az 

adott adatkezelés tekintetében szándékosan nem működik együtt, azonban 

ettől függetlenül is a Szolgáltatások honlapjaihoz – akár a Felhasználó 

közreműködése (pl. egyéni fiókjának a Szolgálta-táshoz kapcsolása) által, 

akár anélkül – hozzáférnek, és ez által a Felhasználókról vagy a Szolgáltatások 

honlapjain folytatott felhasználói aktivitásokról adatokat gyűjtenek, 

amelyekből esetenként – önállóan vagy más, e külső szolgáltató által gyűjtött 

adatokkal összekapcsolva – alkalmasak lehetnek a Felhasználó azonosítására. 

Ilyen külső szolgáltatók lehetnek különösen, de nem kizárólagosan: Facebook 

Ireland LTD., Google LLC, Instagram LLC., Infogram Software Inc, PayPal 

Holdings Inc., Pinterest Europe Ltd., Playbuzz Ltd., Twitter International 

Company, Vimeo INC., Yahoo! EMEA Ltd., YouTube LLC 

E külső szolgáltatók a részükre továbbított Személyes adatokat saját 

adatvédelmi irányelveik szerint kezelik. 

Milyen Cookie-kat (sütiket) használhatunk, és hogyan kezeljük őket? 

A sütik (cookie-k) olyan kisméretű adatfájlok (továbbiakban: sütik), amelyek a 

weboldalon keresztül a weboldal használatával kerülnek az Ön 

számítógépére úgy, hogy azokat az Ön internetes böngészője menti le és 

tárolja el. A leggyakrabban használt internetes böngészők (Chrome, Firefox, 

stb.) többsége alapbeállításként elfogadja és engedélyezi a sütik letöltését és 

használatát, az viszont már Öntől függ, hogy a böngésző beállításainak 

módosítá-sával ezeket visszautasítja vagy letiltja, illetve Ön a már a 

számítógépen lévő eltárolt sütiket is tudja törölni. 
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Analytics Cookie 

A weboldal a Google Inc. („Google”) Google Analytics rendszerét használja 

a látogatottságának elemzésére. A Google Analytics rendszere ún. „cookie-

kat” – egyszerű, rövid, kisméretű szöveges fájlokat – tárol el az Ön in-formatikai 

eszközén és ezek segítségével elemzi a weboldalunk látogatottságát, segítve 

ezzel a weboldalunk fej-lesztését a felhasználói élmény fokozása érdekében. 

A „cookie-ban” rögzített, weboldal látogatottságára vonat-kozó adatok (a 

látogatás időpontjával és az Ön IP címével együtt) a Google USA szervereire 

kerülnek átvitelre és letárolásra. A Google arra használja ezeket az adatokat, 

hogy az Ön honlap-látogatási szokásait kiértékelje, jelen-téseket állítson össze 

ezekről a XY számára, valamint arra, hogy egyéb, a weboldallal és az internet 

használatával kapcsolatos szolgáltatásokat nyújtson. Azok a felhasználók, akik 

nem szeretnék, hogy a Google Analytics jelentést készítsen a látogatásukról, 

telepíthetik a Google Analytics letiltó böngészőbővítményt. Ez a kiegészítő 

arra utasítja a Google Analytics JavaScript-szkriptjeit (ga.js, analytics.js, and 

dc.js), hogy ne küldjenek látogatási információt a Google számára. Emellett 

azok a felhasználók, akik telepítették a letiltó böngészőbővítményt, a tartalmi 

kísérle-tekben sem vesznek részt. 

Ha le szeretné tiltani az Analytics webes tevékenységét, keresse fel a Google 

Analytics letiltó oldalát (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout), és 

telepítse a bővítményt böngészőjéhez. A bővítmény telepítéséről és 

eltávolításáról további tájékoztatásért tekintse meg az adott böngészőhöz 

tartozó súgót. 

Célzott vagy reklám cookie 

Annak érdekében, hogy az érdeklődési körüknek leginkább megfelelő 

marketinginformációkkal tudjuk ellátni látogatóinkat, személyre szabott, azaz 

célzott vagy reklám cookie-kat is használhatunk, amihez azonban az Ön 

kifejezett beleegyezése szüksége, melyet az adott webes felületen megjelenő 

külön szövegdobozban a megfele-lő gombra történő kattintással adhat meg. 

Ezek a cookie-k részletes információkat gyűjtenek böngészési szokásai-ról. Ha 

Ön megerősítette, hogy a továbbiakban is kapni szeretne tőlünk e-maileket, 

marketinginformációkat, illetve ajánlatokat, akkor a cookie-k a 

következőképpen fognak működni: 

• infórmációkat gyűjtenek arról, hogy Ön a weboldalainkon mely cikkeket 

és/vagy szolgáltatásokat kereste meg, így- adatokat rögzítenek Önről, 

amelyek lehetővé teszik, hogy azonosítsuk Önt és beállításait, így nem kell újra 

megadnia ezeket az információkat, amikor ismételten az oldalunkra látogat, 

segítenek beazonosítani Önt, amennyiben egy túlünk kapott e-mailre 

http://tools.google.com/dlpage/gaoptout


 

 

válaszol. 

• korlátozható egy adott hirdetés megtekintésének a száma, valamint 

mérhető a hirdetési kampányok haté-konysága. 

Harmadik féltől származó cookie 

Honlapunkon időnként külső webes szolgáltatások segítségével jelenítünk 

meg különféle tartalmakat, mely né-hány olyan cookie tárolását 

eredményezheti, melyeket nem mi felügyelünk, így értelemszerűen nincs 

befolyá-sunk arra, hogy ezek a weboldalak, illetve külső domainek milyen 

adatokat gyűjtenek arról, hogy Ön miként használja ezeket a beágyazott 

tartalmakat. 

Munkamenet cookie 

Ezek nélkülözhetetlenek a weboldalunkon történő navigáláshoz, weboldalunk 

kulcsfontosságú funkcióinak mű-ködéséhez és a védett tartalmak eléréséhez. 

Ezek a cookie-k az adatlapok kitöltéséhez szükséges információkat és 

esetenként az Ön által kiválasztott nyelvet tárolják, és nem gyűjtenek Önről 

olyan információkat, melyekkel Önt azonosítani lehetne, melyeket marketing 

céljából fel lehetne használni, vagy amelyek emlékeznének arra, milyen más 

honlapokon járt. A honlap bezárása után e sütik automatikusan törlődnek és 

a munkamenet lezárásra kerül. 

Funkcionális cookie 

Ezek a cookie-k a felhasználói élmény javítása érdekében észlelik, hogy 

milyen eszközzel nyitotta meg a honla-punkat, megjegyzik az Ön korábbi 

felhasználói döntéseit (mint például a felhasználóneve, jelszava, választott 

nyelv, régió, bejelentkezett-e egy korábbi munkamenet során, a 

szövegméretben, betűtípusban vagy a honlap egyéb testre szabható 

elemében Ön által végrehajtott felhasználói változtatások), hogy ilyen módon 

jobb és személyre szabottabb funkciókat kínálhassunk Önnek. Ezek a cookie-k 

nem követik Önt nyomon más honlapokon folytatott tevékenységét és nem 

használjuk azokat olyan célra, hogy hirdetéseket küldjünk Önnek más 

oldalakon keresztül. 

Felhívjuk figyelmét arra, hogy mi, az oldalak szolgáltatójaként nem ismerjük az 

átvitt adatok tartalmát, valamint azt, hogy ezeket a Facebook miként 

használja. Erre vonatkozó további információkat a Facebook adatvédelmi 

nyilatkozatában talál. 

 

 



 

 

  



 

 

 

 


