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A SZOLGÁLTATÓ ÁLTAL TELEPÍTETT COOKIE-KRA VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK 

Az Igénybevevı tudomásul veszi, hogy a weblap látogatottságának figyelemmel kísérését 

valamint a látogatottságra vonatkozó technikai jellemzık megismerését a Szolgáltató 

által igénybe vett Google Analytics szolgáltatás különbözı típusú kis adatcsomagjai, ún. 

sütik (cookie-k) segítik elı, melyeket az Igénybevevı informatikai eszközén a használt 

böngészı program helyez el, illetve olvas arról vissza. 

Rögzítjük, hogy a Google Analytics keretében alkalmazott cookie-k analitikai, statisztikai 

illetve biztonsági célból olyan adatokat is rögzítenek, amelyek az Infotv. 3. § 2. pontja 

értelmében személyes adatnak minısülhetnek. 

A Google Analytics által biztosított „utma” megnevezéső cookie az általa győjtött 

adatokat 2 évig ırzi az Igénybevevı informatikai eszközén, annak érdekében, hogy képes 

legyen az Igénybevevıt a weblap többi látogatójától megkülönböztetni. 

A weblapon elhelyezett másik Google Analytics cookie, az „utmt”, amely az Igénybevevı 

részérıl a weblap felé küldött megkeresések számát korlátozza. Ezen cookie élettartama 

10 perc. 

A Google Analytics keretében alkalmazott „utmb” és „utmc” megjelöléső cookie-k célja, 

hogy általuk az Igénybevevı weblapon töltött ideje pontosan meghatározható legyen. A 

30 perces élettartamú „utmb” cookie ugyanis a weblap Igénybevevı általi 

felkeresésének, az „utmc” cookie pedig a weblap elhagyásának pontos idıpontját rögzíti. 

Az „utmc” cookie tartalma az Igénybevevı interneten való böngészésének befejezésével 

törlıdik az informatikai eszközrıl. 

A Szolgáltató továbbá „utmz” megnevezéső cookie-t is használ, annak megállapítása 

érdekében, hogy az Igénybevevı milyen oldalról illetve milyen keresıszó kapcsán kereste 

fel a holnapot. Az „utmz” cookie által összegyőjtött adatok 6 hónap eltelte után törlıdnek. 

A weblapon mőködı 2 éves élettartamú „utmv” cookie pedig felhasználó szintő egyéni-

variálható adatokat tárol az Igénybevevı informatikai eszközén. 

A Google Analytics által alkalmazott cookie-król további információ az alábbi linken 

érhetı el: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-

usage?hl=hu 

Arra való tekintettel, hogy az Igénybevevı adatainak cookie-k által történı győjtésének 

és kezelésének jogalapja az Igénybevevı önkéntes adatszolgáltatása, az Igénybevevı – 

jelen Nyilatkozat útján megvalósított – elızetes tájékoztatás alapján, önkéntesen és 

kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy: 

• a Szolgáltató, mint adatkezelı az Igénybevevırıl „utma” cookie útján a fentebb 

meghatározott célból adatot győjtsön, kezeljen és azokat a GoogleInc. számára 

adatfeldolgozás céljából továbbítsa; 

• a Szolgáltató, mint adatkezelı az Igénybevevırıl „utmt” cookie útján a fentebb 

meghatározott célból adatot győjtsön, kezeljen és azokat a Google Inc. számára 

adatfeldolgozás céljából továbbítsa; 

• a Szolgáltató, mint adatkezelı az Igénybevevırıl „utmb” cookie útján a fentebb 

meghatározott célból adatot győjtsön, kezeljen és azokat a Google Inc. számára 

adatfeldolgozás céljából továbbítsa; 

• a Szolgáltató, mint adatkezelı az Igénybevevırıl „utmc” cookie útján a fentebb 

meghatározott célból adatot győjtsön, kezeljen és azokat a Google Inc. számára 

adatfeldolgozás céljából továbbítsa; 
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• a Szolgáltató, mint adatkezelı az Igénybevevırıl „utmz” cookie útján a fentebb 

meghatározott célból adatot győjtsön, kezeljen és azokat a Google Inc. számára 

adatfeldolgozás céljából továbbítsa; 

• a Szolgáltató, mint adatkezelı az Igénybevevırıl „utmv” cookie útján a fentebb 

meghatározott célból adatot győjtsön, kezeljen és azokat a Google Inc. számára 

adatfeldolgozás céljából továbbítsa; 

A Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy a cookie-k által győjtött adatokat kizárólag 

a jelen Nyilatkozatban meghatározott célból, annak megvalósításához szükséges 

mértékben és ideig, de legfeljebb a Nyilatkozatban meghatározott idıtartam végéig, 

jogszabályi keretek között kezeli. 

Az Igénybevevı tudomásul veszi, hogy jelen Nyilatkozat elfogadása a Szolgáltató által 

fenntartott weblap használatának elızetes feltétele, így abban az esetben, amennyiben 

nem kíván adatainak cookie-k útján történı kezeléséhez hozzájárulni, úgy a weblap 

bizonyos tartalmához/funkciójához nem férhet hozzá.  

Az Igénybevevı továbbá tudomásul veszi, hogy mivel a weblap látogatottságának és 

egyéb web-analitikai adatainak független mérése és auditálása a Google Inc. által 

nyújtott Google Analytics szolgáltatás keretében valósul meg, a Google Inc. és a 

Szolgáltató között létrejött szerzıdés alapján a Google Inc. jogosult a Google Analytics 

cookie-jai által győjtött adatokat megismerni és azokat kezelni. A Google Inc. és a 

Szolgáltató között létrejött szerzıdési feltételek az alábbi linken érhetık el: 
https://www.google.com/analytics/terms/us.html 

 

A Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy a Google Analytics alapján összegyőjtött és 

a Google Inc. számára továbbított adatok az Igénybevevı személyazonosságának 

azonosítására közvetlenül nem alkalmasak, azok alapján kizárólag az Igénybevevı által 

használt informatikai eszköz IP-címe azonosítható. 

 

A Google Analytics során a Google Inc. által feldolgozott adatok kezelésére vonatkozó 

további információk az alábbi linkeken érhetık el: 
https://policies.google.com/technologies/partner-sites 

 

A Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy az Igénybevevı által rendelkezésére 

bocsátott adatokat harmadik személy részére kizárólag akkor továbbítja, ha arra 

jogszabály illetve hatóság vagy bíróság jogerıs döntése kötelezi.  

 

A Szolgáltató továbbá kötelezettséget vállal arra, hogy az adatbiztonság és az 

adatvédelem biztosítása érdekében minden szükséges intézkedést megtesz. Ennek 

keretében a Szolgáltató minden olyan mőszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel 

gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelmérıl, amely az adatkezeléssel 

kapcsolatban jelentkezı kockázatoknak megfelelı védelmi szintet nyújt, valamint 

biztosítja az irányadó jogszabályok által elvárt biztonsági és védelmi intézkedések 

megtételét. 


