Tájékoztató
a digitalis-tudaskozpont.hu weboldalon használt
sütik (cookies) kezeléséről
1. Miért használunk sütiket?
Az ún. látogatóazonosítók (cookies, sütik) olyan fájlok vagy információdarabok, amelyek a számítógépen (vagy más internetképes készüléken, pl. az okostelefonon vagy
táblagépen) tárolódnak, amikor meglátogat egy oldalt. Egy süti általában tartalmazza
a webhely nevét, ahonnan az jött, a saját „élettartamát” (vagyis, hogy milyen hosszan
marad a készüléken) és az értékét, ami általában egy véletlenszerűen generált egyedi
szám.
Lejárat alapján kétféle sütit használhatunk az oldalakon: a munkamenet sütiket és az
állandó sütiket. A munkamenet sütik ideiglenesek, azaz addig maradnak a készüléken,
amíg el nem hagyja az oldalt.
Az állandó sütik tovább maradnak a készüléken, előfordulhat, hogy egészen addig,
amíg manuálisan ki nem törlik őket.
2. Milyen típusú sütiket használunk?
a) Működéshez szükséges sütik
Ezek a sütik biztosítják a weboldal funkcióinak elvárt, és megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát, és tipikusan látogatóink személyes azonosítása nélkül
gyűjtenek információt a használatáról. Például megkönnyíti a használatot a korábbi
lépésekre.
b) Statisztikai célú sütik
A sütik anonim, összesített statisztika készítésére is alkalmasak, így jobban megérthetjük, hogy az emberek hogyan használják az oldalainkat és így javítani tudunk azok
struktúráján és tartalmán. Ezek a sütik részletesebb, elemzési célú információt nyújtanak, így segítenek weboldalunk továbbfejlesztésében, felhasználóbaráttá tételében.
3. A használt sütikkel kapcsolatos adatvédelmi információk
A sütik vagy általunk (first-party cookie), vagy egy harmadik fél által (third-party cookie)
kerülnek elhelyezésre.
a) Az általunk elhelyezésre kerülő sütikre vonatkozó adatvédelmi információk:
Az adatkezelő cégneve és elérhetőségei:
Cégnév:

Digitális Jólét Nonprofit Kft.

Cím:

1016 Budapest, Naphegy tér 8.
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Telefon:

+36 (1) 499 9776

E-mail:

titkarsag@djnkft.hu

Web:

https://www.djnkft.hu/

Cégjegyzékszám:

01 09 986454

b) A harmadik fél által kezelt személyes adatok tekintetében a külső szolgáltatók
saját adatvédelmi tájékoztatójában foglaltak az irányadók:
Google Analytics
Webhelyünk a „Google Analytics”, a Google Inc. (a továbbiakban „Google”) webelemző
szolgáltatását használja. A Google Analytics sütiket, vagyis a számítógépen tárolódó
szövegfájlokat használ, amelyek segítségével elemezni lehet, hogy hogyan használják
weboldalunkat. A sütik által generált, a használatra vonatkozó információkat a Google
saját szervereire továbbítja, és ott tárolja.
Jelen webhelyen aktív az IP-cím névtelenítése, így az Európai Unió tagállamaiban, vagy
az Európai Gazdasági Térséget érintő szerződött államokon belül a Google a továbbítás előtt azonosításra alkalmatlanná teszi az IP-címedet. A böngészője által, a Google
Analytics révén továbbított IP-cím nem kapcsolódik össze a Google-ból származó
egyéb adatokkal. Böngészője megfelelő beállításával megakadályozhatja a cookie-k
tárolását a számítógépén. Felhívjuk azonban a figyelmet arra, hogy ez esetben valószínűleg nem fogja tudni teljes mértékben kihasználni a jelen webhely által nyújtott
valamennyi funkciót. A hivatkozást követve telepíthető plug-in (beépülő modul) telepítésével is megakadályozhatja azt, hogy a Google begyűjtse és feldolgozza a cookie-k
által generált, a jelen webhely használatára vonatkozó adatokat.
Ezen a hivatkozáson keresztül további információkat kaphat A Google weboldalakon
történő sütihasználatáról (az oldal angol nyelvű).
4. A leggyakrabban használt böngészők sütikkel kapcsolatos beállítási lehetőségeiről az alábbi linkeken tájékozódhat
 Google Chrome


Mozilla Firefox



Microsoft Edge



Safari (macOS)

5. A használt sütik által kezelt adatokkal kapcsolatos információkat az alábbi táblázat foglalja össze
Adatkezelés
célja
A honlap elvárt működésének biztosítása

Adatkezelés
jogalapja

Domain
Süti (cookie)
megnevezése megnevezése

Jogos érdek
az
Adatvé- digitalis-tudelmi Rende- daslet 6. cikk. (1) kozpont.hu
bekezdés
f)

PHPSESSID

Leírás

Érvényesség

A munkamenet állapotát őrzi az alatt az idő alatt,
míg ön a honlapon tartózkodik (megtekintett oldaMunkamenet
lak, letöltött képek stb.). Amikor a honlapot bezárja,
az adatok törlődnek
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Adatkezelés
célja

Adatkezelés
jogalapja
pontja
ján1

Domain
Süti (cookie)
megnevezése megnevezése

Leírás

Érvényesség

alap-

Google Analy_ga
tics

az egyes felhasználók (pontosabban az egyes böngészők) megkülönböztetésére szolgál. Értékként
egy véletlenszerűen generált számot tartalmaz (pl.:
GA1.2.255322818.1517541613).
Segítségével
hosszútávú statisztika készíthető a felhasználók 2 év
általi webhelylátogatásokról. A webhely minden
egyes oldalkérelmében szerepel. Alapértelmezés
szerint 2 év után jár le, de ezt a webhelyek tulajdonosai tetszés szerint módosíthatják.

Google Analy_gid
tics

A Google részletes információt nem tett elérhetővé. Úgy tűnik, hogy minden látogatott oldalra
egyedi értéket tárol. Értékként egy véletlenszerűen
generált
számot
tartalmaz
(pl.:
24 óra
GA1.2.255322818.1517541613). Felhasználása a
_ga cookie-hoz hasonlóan történhet. A webhely
minden egyes oldalkérelmében szerepel. 24 óra
után lejár.

A felhasználó
hozzájárulása
a statisztikai
célú
sütik Google Analy_gat
Információ
használatátics
gyűjtése azzal hoz az Általákapcsolatban, nos
hogyan használják a láto- Adatvédelmi
gatók a webol- Rendelet,
Google Analy_utma
dalt (statisztitics
6. cikk (1)
kai célú sütik)
bekezdés a)
pontja)
Google Analy_utmt
alapján2
tics

A Google tájékoztatása szerint a kérelem gyakoriságának szabályozására szolgál – korlátozza az
adatgyűjtést a nagy forgalmú webhelyeken. A web- 1 perc
hely minden egyes oldalkérelmében szerepel, egy
perc után lejár
Ez a süti a látogatók és munkamenetek megkülönböztetését szolgálja. A süti minden alkalommal létrejön, amikor a javascript alkalmazás már fut és 2 év
még nem létezik. A süti minden alkalommal frissül,
amikor adatküldés történik a Google Analytics felé.
Nagy forgalmú oldalak adatgyűjtését limitálja. A
Google Analytics szolgáltatásával kapcsolatos 10 perc
süti.

Google Analy_utmb
tics

A süti az új felhasználók/látogatások felismerésére szolgál. A süti minden alkalommal létrejön,
amikor a javascript alkalmazás már fut és még 30 perc
meg. A süti minden alkalommal frissül, amikor
adatküldés történik a Google Analytics felé.

Google Analy_utmc
tics

Ez a süti a _utmb sütivel együtt működik, a Google
Analytics részére szolgáltat adatokat. Feladata munkamenet
megállapítani a felhasználók új látogatásait.

Google Analy_utmz
tics

Ez a süti tárolja minden forgalom vagy kampány
forrását, mely segítségével megállapítható, hogy a
felhasználó hogyan találta meg a honlapot. A süti
6 hónap
minden alkalommal létrejön, amikor a javascript alkalmazás már fut, és minden feltöltött adatot továbbít a Google Analytics szolgáltatás felé.

6. Az adatkezeléssel kapcsolatos érintetti jogok és jogérvényesítési lehetőségek:
Az adatkezeléssel kapcsolatban az Adatkezelőtől kérelmezhető az érintettre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférés, azok helyesbítése, törlése vagy kezelésének korlátozása, és az érintett tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen,
valamint a feltételek fennállása esetén gyakorolhatja az adathordozhatósághoz való
Az Adatkezelő jogos és törvényes érdeke, hogy honlapján az általa nyújtott funkciókkal kapcsolatos működést biztosítani tudja,
hogy az általa nyújtott funkciók kapcsán a hibás vagy nem optimális működést azonosítani és javítani, fejleszteni legyen képes a
felhasználói élmény minél teljesebb fokozása érdekében. Az érintetteket megilleti a tiltakozás joga az Adatkezelő jogos érdekén
alapuló adatkezelés tekintetében.
2 A hozzájárulás bármikor visszavonható. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti
adatkezelés jogszerűségét
1
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jogot. A személyes adatai kezelésével kapcsolatban bármikor fordulhat az Adatkezelőhöz (Digitális Jólét Nonprofit Kft., 1016 Budapest, Naphegy tér 8., telefon: +36 (1)
499 9776, e-mail: titkarsag@djnkft.hu), továbbá a személyes adatai kezelésével kapcsolatos panasz esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz
is fordulhat (postai cím: 1363 Budapest, Pf.: 9., cím:1055 Budapest, Falk Miksa utca
9–11., Telefon: +36 (1) 391–1400; Fax: +36 (1) 391-1410; Email: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: www.naih.hu).
Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelővel szemben bírósághoz fordulhat. A per elbírálása a törvényszék, a fővárosban a Fővárosi Törvényszék hatáskörébe tartozik. A per az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék
előtt is megindítható. Az Adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével, vagy
az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt köteles
megtéríteni.
Budapest, 2022. 02. 22.
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