
SÜTI (COOKIE) NYILATKOZAT – EURÓPAI TÖRVÉNYEK 

Adatvédelmi politikánk elmagyarázza az ön személyes adatainak begyűjtésével, feldolgozásával és 
tárolásával kapcsolatos alapelveinket. Ez a politika külön elmagyarázza, hogyan valósítjuk meg a 
sütiket, valamint az ön rendelkezésére álló választási lehetőségeket ahhoz, hogy kezelni tudja őket.  

Mi,  tartalmak  és  hirdetések  személyre  szabásához,  közösségi  oldalakon  történő  funkciók  nyújtásához, 
valamint oldalforgalmunk elemzéséhez használunk sütiket. A weboldalunk ön által történő használatával 
kapcsolatos információkat megosszuk közösségi tömegtájékoztató eszközeinkkel, hirdető és elemző 
partnereinkkel,  akik  kombinálhatják  azokat  olyan  más  információval,  amelyet  megosztott  velük,  illetve 
amelyet ők gyűjtöttek be szolgáltatásaik ön által történő használatával.   

AMENNYIBEN FOLYTATJA WEBOLDALUNK HASZNÁLATÁT, ELFOGADJA SÜTIJEINKET. 

BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 

A sütik böngészőbe telepített kódrészekből állnak, amelyek segítik az önök részére történő 
szolgáltatásnyújtásunkat, a leírt céllal összhangban. Néhány cél, amelyek miatt a Sütik telepítésre kerültek, 
szintén igényelhetik az ön engedélyezését; 

Amennyiben a sütik telepítése engedélyezésen alapul, az olyan jellegű beleegyezést bármikor nyugodtan 
vissza lehet vonni, követve a jelen dokumentumban megadott utasításokat; 

Ez az oldal különféle süti fajtákat használ. Néhány sütit olyan harmadik fél szolgáltatása helyez el, amely 
oldalainkon megjelenik; 

A jelen nyilatkozat a felső törvényhozás rendelkezései alapján készült, beleértve az Európai Parlament és 
Tanács  (EU)  2016.  április  27-i,  2016/679  rendeletének  13.  és  14.  szakaszát  -  Általános  adatvédelmi 
rendelet  –  és  az  Európai  Parlament  és  Tanács  2002/58/EK  irányelve  alapján  –  Elektronikus  hírközlési 
adatvédelmi irányelv.   

1. DEFINÍCIÓK 

“Alkalmazás” eszköz, amelyen keresztül begyűjtésre és feldolgozásra kerülnek 
a felhasználó személyes adatai. 

“Azonosítás”  felhasználó azonosítására szolgáló sütik, a bejelentkezést 
követően, a keresési folyamat ideje alatt  

“Sütik” a süti egy kis adatrész, amelyet a weboldal az ön böngészőjétől 
kér, a számítógépen vagy mobil eszközön történő tárolás 
érdekében. A süti lehetővé teszi a webhely számára, hogy az idő 
múlásával „eszébe jussanak” az ön tevékenységei vagy 
preferenciái.   
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“Ellenőr” vagy “Adatellenőr” lehet természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, 
ügynökség  vagy  egyéb  testület,  aki  egyedül  vagy  másokkal 
együtt határozza meg a személyes adatok feldolgozásának céljait 
és  eszközeit;  amennyiben  az  olyan  típusú  feldogozás  céljai  és 
eszközei  az  uniós  jogok  vagy  a  tagállamok  jogával  kerültek 
meghatározásra, az ellenőr vagy az ő kinevezésének külön 
kritériumai előláthatóak az Unió vagy a tagállamok törvényével.  

“Adatalany” természetes személy, akire a személyes adatok vonatkoznak. 

“Európai Unió (vagy EU)” amennyiben másként meg nem határozott, a jelen 
dokumentumban Európai Unióra utaló referenciák magukba 
foglalják  az  Európai  Unió  összes  jelenlegi  tagállamát  és  az 
európai gazdasági térség minden tagállamát. 

“Elsődleges süti” sütik, amelyeket a látogatott oldal webszervere helyez el, és 
ugyanaz a tartománynevük.  

“Leterheltség egyensúlyozása” sütikkel, a keresési folyamat ideje alatt. 

“Kitartó (tartós) süti” süti, amely előre meghatározott időtartamig a felhasználó 
számítógépén/eszközén marad. 

“Személyes adatok (vagy Adatok)” bármely,  azonosított  vagy  felismerhető  természetes  személyre 
(„adatalany”)  vonatkozó  információ;  azonosítható  természetes 
személy az, aki közvetlenül vagy közvetetten azonosítható, 
különösen  olyan  azonosítóra  történő  hivatkozással,  mint  a  név, 
azonosító  szám,  helyszíni  adat,  hálózati  azonosító,  illetve  azon 
személy fizikai, fiziológiai, genetikai, mentális, gazdasági, 
kulturális  vagy  társadalmi  identitására  jellemző  egy  vagy  több 
faktor.  

“Processzor”  ellenőr nevében személyes adatokat feldolgozó természetes 
vagy jogi személy, hivatalos szerv, ügynökség vagy egyéb 
testület. 

“Szolgáltatás (ok)” jelen alkalmazás által nyújtott szolgáltatás, mint ahogy az jelen 
weboldalon található, meghatározott Feltételekben és 
rendelkezésekben leírt. 

“Szessziós süti” süti, amely törlődik, ha a felhasználó bezárja a böngészőt. 

“Harmadik fél által kezelt sütik” sütik,  melyeket  egy  másik  tartománynév  őriz  a  látogatott  oldal 
tartománynevében.  Ez  akkor  történhet,  ha  a  weboldal  olyan 
adattárra  hivatkozik,  mely  a  saját  tartománynevén  kívül  esik, 
mint pl. a JavaScript. 
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2. SÜTIK 

2.1.Általunk használt sütik  

2.1.1.Ez az alkalmazás (a) Felhasználó bevitelére szolgáló sütiket; (b) Azonosító sütiket; (c) 
Felhasználóra irányuló biztonsági sütiket; (d) Leterheltség egyensúlyozására szolgáló sütiket; 
(e)  Felhasználói  felület  alkalmazkodására  szolgáló  sütiket;  és  (f)  Harmadik  fél  tartalmának 
közösségi  megosztására  szolgáló  sütiket  használ. Az  EU  WP29  adatvédelmi  munkacsoport 
szerint, ezek a sütik mentesülnek a felhasználói engedélyezés alól. 

2.1.2.Ez az alkalmazás megtekintési beállítások őrzésére és Felhasználó megtekintési tapasztalatának 
tökéletesítésére  szolgáló  sütiket  használ.  Ezek  a  sütik  közé  tartoznak  pl.  azok,  amelyek  a 
preferenciák beállítására használatosak, nyelv vagy valuta tekintetében, vagy az elsődleges fél 
statisztikájának kezelésére, közvetlenül az Ellenőr részéről. 

“Harmadik fél által kezelt sütik, 
megosztott tartalmak 
bekapcsolásához” 

tartalmak megosztására szolgáló sütik, közösségi háló 
bejelentkezett tagjai részére.

“Használati adatok”  a jelen Alkalmazáson (vagy jelen Alkalmazást használó 
harmadik fél szolgáltatásán) keresztül automatikusan 
begyűjtésre kerülő információk, amelyek a következőket 
tartalmazhatják: a jelen alkalmazást használó  felhasználók 
számítógépének IP címe vagy tartományneve, URI cím (URL – 
egységes  erőforrás-helymeghatározó),  kérelem  ideje,  használati 
módszer  a  kérelem  szervernek  történő  küldésére,  a  válaszban 
kapott  file  nagysága,  szám  szerinti  kód,  amely  megmutatja  a 
szerver válaszának státusát (sikeres eredmény, hiba stb.), 
származási hely, Felhasználó által használt böngésző vagy 
operációs rendszer jellemzői, különböző időbeli részletek, 
látogatás szerint (pl. eltöltött idő az alkalmazáson belüli 
oldalakon)  és  pálya  részletei,  amelyet  követ  az  alkalmazásban, 
látogatott oldalak sorrendjének külön értesítésével, és az eszköz 
operatív  rendszerének  és  vagy  Felhasználó  IT  környezetének 
egyéb paramétere. 

“Felhasználó” a  jelen  alkalmazást  használó  egyén,  aki,  amennyiben  másként 
nem maghatározott, egybevág az Adatalannyal. 

“Felhasználóra irányuló biztonsági 
sütik”

az  azonosítással  való  visszaélés  felfedésére  használatos  sütik, 
korlátozott állandó időtartamban.  

“Felhasználói bevitel” sütik  (session-id),  mint  pl.  harmadik  fél  által  kezelt  sütik  a 
felhasználó bevitelének ellenőrzésére, online űrlap, vásárlói 
kosár  stb.  kitöltése  során,  a  keresési  folyamat  ideje  alatt,  vagy 
tartós  sütik,  amelyek  bizonyos  esetekben  csupán  néhány  órára 
korlátozódnak. 

”Felhasználói felület alkalmazkodása sütik, mint pl. nyelv vagy betűtípus beállítása, a keresési 
folyamat ideje alatt (vagy egy kicsit tovább)
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2.1.3. Technikai sütik és egyesített statisztikai célokra szolgáló sütik. Ez az alkalmazás a 
felhasználó keresési folyamatának őrzésére és egyéb tevékenység végzésére szolgáló sütiket 
használ,  amelyek  feltétlenül  szükségesek  ennek  az  alkalmazásnak  a  működéséhez,  pl.  a 
forgalomelosztással kapcsolatban. 

2.1.4. Cél és leírás: 

2.1.5.Lentebb  az  általunk  elhelyezett  süti-minták  láthatóak,  céljaik  megindokolásával. Tartsák  szem 
előtt, hogy ez nem a teljes lista, csupán bemutatás céljából adott. 
  

Cél Leírás 

Teljesítmény Ez az alkalmazás szokványos internetes platformok 
használatával készült. Azok beépített, összeférhetőségi 
problémákat segítő (pl. hogy azonosításra kerüljön a böngésző 
típusa) sütikkel rendelkeznek, és amelyek javítják a 
teljesítményt (pl. tartalom gyorsabb beolvasása). 

Biztonság Ha korlátozott területhez való hozzáféréshez regisztrál, 
sütijeink biztosítják, hogy eszköze nyilvántartásba kerüljön az 
ön  látogatása  során.  Korlátozott  területekhez  való  hozzáférés 
esetén felhasználó névre és jelszóra lesz szüksége.  

Funkcionális (technikai) a sütik engedélyezik a weboldalnak, hogy megjegyezze az ön 
választásait  (mint  pl.  felhasználó  név,  nyelv  és  tartózkodási 
régió), valamint a továbbfejlesztett, személyre szabott funkciók 
lehetővé tételét szolgálják. Ezen kívül, ezek a sütik 
módosítások megjegyzésére is használhatóak, amelyeket a 
szöveg nagyságán, betűtípusokon és a weboldal egyéb 
beállítható részén végzett.  

Analitikai célú Néhány  eszközt  harmadik  fél  elemzésére  használunk,  azért, 
hogy megértsük, az oldal látogatója hogyan használja 
weboldalunkat. Ez lehetővé teszi számunkra a minőség és 
tartalom  javítását  az  önök  számára.  Az  egyesített  statisztikai 
adatok olyan tételeket foglalnak magukba, mint pl. a 
látogatások  vagy  az  oldal  megtekintésének  teljes  száma,  és 
weboldalunkra irányítanak.

Süti Leírás és cél Fajta 

CAMPAIGNE.SUB_ID_COOKIE Analitikai célú. Elsődleges süti.

OAGEO Információ a földrajzi helyszínről.  
Funkcionalitás és teljesítmény. 

Harmadik fél által 
kezelt süti. 
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2.2. A sütik kizárólag az itt felsorolt célokra lesznek használva. 

3. SÜTIKET ELHELYEZŐ HARMADIK FÉL  

3.1. A lent felsorolt szolgáltatások némelyike anonim és egyesített formában gyűjti be a statisztikákat, 
és  lehetséges,  hogy  nem  fogja  kérni  a  felhasználó  engedélyezését,  vagy  az  ellenőr  közvetlenül 
irányíthatja azokat, a leírt módtól függően – a harmadik fél segítsége nélkül. 

3.2.  Amennyiben  bármelyik,  harmadik  fél  által  irányított  szolgáltatás  megtalálható  a  lent  felsorolt 
eszközök között, azok használhatóak a megtekintési szokások követésére – az itt felsorolt 
információkon kívül, az Ellenőr tudta nélkül is. Kérjük, részletesebb információkért tekintse meg 
a felsorolt szolgáltatások adatvédelmi politikáját. 

(i) Elemzés. Az ebben a részben található szolgáltatások lehetővé teszik számunkra az 
internetforgalom követését és elemzését, valamint felhasználhatóak a felhasználó 
magatartásának követésére is.  

(a) Google Analytics (Google INC.)  
A Google Analytics a Google Inc. („Google“) vállalat által nyújtott elemző webszolgáltatás. A Google a 
jelen  alkalmazás  használatának  követése  és  kivizsgálása  érdekében  használja  a  begyűjtött  adatokat, 
hogy  elő  tudja  készíteni  azok  tevékenységeiről  szóló  jelentést,  és  megossza  azokat  egyéb  Google 
szolgáltatásokkal. 
A Google saját reklámhálózata hirdetéseinek kontextualizálása és személyre szabása érdekében 
használhatja a begyűjtött adatokat. 

Begyűjtött személyes adatok: Sütik és Használati adatok. 
Feldolgozás helye: US 

_gat Analitikai célú. Harmadik fél által 
kezelt süti. 

_ga Analitikai célú. Harmadik fél által 
kezelt süti. 

_gid Analitikai célú. Harmadik fél által 
kezelt süti. 

_utma Analitikai célú. Harmadik fél által 
kezelt süti. 

_utmc  
_utmb 

Analitikai célú. Harmadik fél által 
kezelt süti. 

_utmz Analitikai célú. Harmadik fél által 
kezelt süti. 

LAYOUT_COOKIE Teljesítmény. Elsődleges süti. 

splash_i Funkcionális. Elsődleges süti.
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Amennyiben  ki  szeretne  jelentkezni  a  Google  Analytics  szolgáltatásból,  látogassa  meg  a 
következő oldalakat www.google.com/settings/ads vagy https://tools.google.com/dlpage/
gaoptout?hl=en  
Adatvédelmi politika - https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/ 

(ii) Hiredtés. A szolgáltatás e fajtája lehetővé teszi a Felhasználó adatainak reklám-
kommunikációs célokra történő felhasználását, banner formájában, vagy egyéb reklámcélokra 
a jelen alkalmazásban. 

(a) Revive felület reklámok elhelyezésére  
A Revive Felület nyitott kóddal ellátott szerver, amelyet az ún. Revive Software and Services 
BV nonprofit vállalat irányít. Ezt a felületet saját belső reklámjaink elhelyezésére használjuk. 
A Revive felületről és GDPR-ről (General Data Protection Regulations – Általános 
Adatvédelmi Rendelet) bővebb információt itt találhat - https://www.revive-adserver.com/
privacy/gdpr/ és https://www.revive-adserver.com/privacy/personal-data/ 

4. HOGYAN ENGEDÉLYEZNI VAGY VISSZAVONNI A SÜTIK TELEPÍTÉSÉNEK 
ENGEDÉLYEZÉSÉT  

4.1. A  JELEN  DOKUMENTUNBAN  MEGADOTTAK  KIEGÉSZÍTÉSEKÉNT,  A  FELHASZNÁLÓ 
KEZELHETI A  SÜTIK  PREFERENCIÁIT,  KÖZVETLENÜL  SAJÁT  BÖNGÉSZŐJÉN  BELÜL, 
ÉS MEGAKADÁLYOZHATJA  - PÉLDÁUL – HOGY HARMADIK FÉL SÜTIKET 
HELYEZZEN EL. 

4.2. A  böngésző  beállításán  keresztül,  lehetőség  van  régebben  telepített  sütik  törlésére  is,  beleértve 
azokat a sütiket is, amelyek lehet, hogy megőrizték a sütik telepítésének kezdeti engedélyezését ezen 
a weboldalon. 

4.3. A felhasználó ellenőrizheti és / vagy kitörölheti a sütiket, a részleteket lásd az aboutcookies.org -on. 
A felhasználó kitörölheti a számítógépén található összes sütit, és beállíthatja a legtöbb böngészőt 
azok  elhelyezésének  megakadályozása  érdekében.  Amennyiben  ezt  teszi,  lehetséges,  hogy  kézzel 
kell  beállítani  bizonyos  tételeket  egyes  oldalak  megtekintése  során,  és  lehetséges,  hogy  bizonyos 
szolgáltatások és funkciók nem fognak működni.  

4.4. A harmadik fél által elhelyezett sütikkel kapcsolatban, a felhasználók kezelhetik saját preferenciáikat, 
amennyiben  a  leiratkozási  linkre  kattintva  (amennyiben  megadott)  visszavonják  engedélyezésüket,  a 
harmadik fél adatvédelmi politikájában megadott eszközök használatával, vagy ha kapcsolatba lépnek a 
harmadik féllel. 

4.5. Mivel a harmadik fél által kezelt sütik, illetve a jelen alkalmazás keretein belül használt 
Szolgáltatások  útján  történő  egyéb  követési  rendszer  telepítését  az  Ellenőr  technikailag  nem  tudja 
ellenőrizni, minden olyan, harmadik fél által elhelyezett külön Süti- és követési rendszer-referencia 
megjelöltnek tekintődik. Pontos információk érdekében, kérjük a Felhasználót, tanulmányozza át a 
jelen  dokumentumban  megadott  harmadik  fél  megfelelő  szolgáltatására  vonatkozó  adatvédelmi 
politikáját. 

4.6. A  Sütiken  alapuló  technológiák  azonosítása  körüli  összetettség  miatt,  a  jelen  alkalmazás  arra 
ösztönzi a Felhasználókat, lépjenek kapcsolatba az adatellenőrrel, amennyiben további információkat 
szeretnének megtudni a Sütik használatáról. 

**** 

Ellenőr elérhetősége 
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Dating Factory  
Tyche Technologies AG, LacMont AG, Landis + Gyr-Strasse 1 
6300 Zug, Svájc, 
+1 (661) 451-1077 
legal@datingfactory.com 

A süti nyilatkozat legutóbbi frissítési dátuma [2020/05/04] 

 7


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7

