Cookie-kezelési szabályzat
az anp.hu weboldalon használt sütik (cookies) kezeléséről
I.

A sütihasználat

Az Igazgatóság a honlapján ún. cookie-kat (továbbiakban cookie vagy süti) használ. Amikor a
látogató a szabályzat hatálya alá tartozó weboldalt meglátogatja, egy kisméretű adatfájl,
úgynevezett cookie kerül a készülékére, mely többféle célt szolgálhat.
Egy süti általában tartalmazza a webhely nevét, ahonnan az jött, a saját „élettartamát” (vagyis,
hogy milyen hosszan marad az Ön készülékén) és az értékét, ami általában egy véletlenszerűen
generált egyedi szám.
II.

A honlapon használt cookie-k
II.1. Lejárat alapján:
Lejárat alapján kétféle sütit használunk weboldalunkon: a munkamenet sütiket és az állandó
sütiket.
a) Munkamenet sütik
A munkamenet sütik ideiglenesek, az oldal elhagyásáig tárolódnak az Ön készülékén.
b) Állandó sütik
Az állandó sütik 2 évig tárolódnak vagy ameddig Ön manuálisan törli őket.
II.2. Sütik típusai:
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 megkönnyítik a használatot a
korábbi lépésekre, beírt szövegre való emlékezéssel, amikor Ön visszanavigál egy
oldalra ugyanabban a munkamenetben.
b) Használatot támogató kényelmi célú sütik
A használatot támogató kényelmi célú sütik a beállítások által a honlap kényelmes
használatát szolgálják. Ezek a sütik lehetővé teszik, hogy a weboldal megjegyezze,
hogy Ön milyen működési módot választott (például elfogadta a süti tájékoztatót).
Ez annak érdekében történik, hogy a következő látogatás alkalmával ne kelljen újra
és újra elfogadnia a tájékoztatót. Látogatói oldalról nem kifejezetten szükséges a
honlap használatához, de használatuk elfogadása erősen ajánlott a minőségi
böngészéshez. A preferenciákat tároló sütikben lévő információk nélkül a weboldal
kevésbé gördülékenyen ugyan, de működik. Használatukhoz külön hozzájárulás
szükséges.
c) Statisztikai célú sütik
A sütik anonim, összesített statisztika készítésére is alkalmasak, így általuk jobban
megérthető, hogy a látogatók hogyan használják az oldalt, ezáltal az Igazgatóság
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javítani tud a honlap struktúráján és tartalmán. Ezek a sütik részletesebb, elemzési
célú információt nyújtanak, így segítenek a weboldal látogatóközpontú
továbbfejlesztésében.
III.

A használt sütikkel kapcsolatos adatvédelmi információk
A sütik vagy az Igazgatóság (first-party cookie), vagy egy harmadik fél által (third-party
cookie) kerülnek elhelyezésre.
a) Az Igazgatóság által elhelyezésre kerülő sütikre vonatkozó adatvédelmi információk
megtalálhatók a „Weblapra és hírlevélre vonatkozó adatkezelési tájékoztató” elnevezésű
tájékoztatóban.
b) A harmadik fél által kezelt személyes adatok tekintetében a külső szolgáltatók saját
adatvédelmi tájékoztatójában foglaltak az irányadók:
Google Analytics
A webhely 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 a
weboldalt. 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-címet. A böngésző által, a Google Analytics révén
továbbított IP-cím nem kapcsolódik össze a Google-ból származó egyéb adatokkal. A
böngésző megfelelő beállításával megakadályozható a cookie-k tárolása a számítógépen.
Az Igazgatóság felhívja azonban a figyelmét arra, hogy ez esetben valószínűleg nem lehet
majd teljes mértékben kihasználni a jelen webhely által nyújtott valamennyi funkciót. Az
alábbi link alatt található plug-in (beépülő modul) letöltésével és telepítésével
megakadályozható az, hogy a Google begyűjtse és feldolgozza a cookie-k által generált, a
jelen
webhely
látogató
általi
használatára
vonatkozó
adatokat:
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage

IV.

A leggyakrabban használt böngészők süti beállításairól az alábbi linkeken
tájékozódhat:
Google Chrome
Mozilla Firefox
Microsoft Edge
Microsoft Internet Explorer
Safari (Mac gép alkalmazás)
Safari (iPhone, iPad vagy iPod touch készüléken)
Minden modern böngésző engedélyezi a sütik beállításának a változtatását. A legtöbb
böngésző alapértelmezettként automatikusan elfogadja a sütiket, ezek a beállítások azonban
általában megváltoztathatók, így a böngésző meg tudja akadályozni az automatikus
elfogadást, és minden alkalommal fel tudja ajánlani a választás lehetőségét, hogy
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engedélyezi-e a sütiket. Mivel a sütik célja a weboldal használhatóságának és folyamatainak
megkönnyítése vagy lehetővé tétele, a cookie-k alkalmazásának megakadályozása vagy
törlése miatt előfordulhat, hogy nem tudja a weboldal funkcióit teljes körűen használni,
illetve, hogy a weboldal a tervezettől eltérően fog működni böngészőjében.
V.

A használt sütik által kezelt adatokkal kapcsolatos információkat az alábbi táblázat
foglalja össze:
Működéshez szükséges sütik

Adatkezelés
célja
A honlap elvárt
és
megfelelő
működésének,
biztonságos
üzemeltetésének
biztosítása.
A
weblap
használatának
megkönnyítése.

Adatkezelés
Adatkezelés
Kezelt adatok köre
jogalapja
időtartama
A GDPR 6. cikk (1) Egy
adott Böngészési
bekezdés f) pontja munkamenethez
folyamat végéig
szerint az Igazgatóság tartozó azonosítók:
jogos érdeke*
• siteId
• i18nextLng
A böngészési folyamat
folytonosságát
biztosító nem egyedi
információk.

Használatot támogató kényelmi sütik

Adatkezelés
célja
A
honlap
kényelmes
használatának,
és a minőségi
böngészés
biztosítása
érdekében.

Adatkezelés
időtartama
A GDPR 6. cikk (1) Visszatérő
látogató Visszavonásig
bekezdés a) pontja esetén a böngészési
szerint
az
érintett, folyamat
vagyis
a
látogató folytonosságát
hozzájárulása**
biztosító nem egyedi
információk:
• newsletterSubscrib
ed,
• cookiesAccepted,
• anp-jwt
Adatkezelés jogalapja

3

Kezelt adatok köre

Statisztikai célú sütik
Adatkezelés
célja
Információ
gyűjtése azzal
kapcsolatban,
hogyan
használják
a
látogatók
a
weboldalt,
amelyet ezáltal
tovább
lehet
fejleszteni.

Adatkezelés jogalapja
A GDPR 6. cikk (1)
bekezdés a) pontja
szerint az érintett,
vagyis
a
látogató
hozzájárulása**

Adatkezelés
időtartama
Az
elemzésekhez Visszavonás
használt
szoftverek hiányában 2 évig
működését biztosító és
a visszatérő látogatók
beazonosításához
szükséges azonosítók:
• _gid ,
• _ga
Kezelt adatok köre

* A weboldalak biztonságos üzemeltetése, és a honlap elvárt, valamint optimális működésének
biztosítása érdekében működéshez szükséges sütiket használ az Igazgatóság. Az Igazgatóság
számára fontos, hogy a webes felületen is megjelenjen a minőség iránti elköteleződés, így a
látogatók a lehető legjobb minőségű tartalmat kapják. Az Igazgatóság jogos érdeke, hogy azok
a felületek, amelyeken a szervezetről, illetve szolgáltatásairól tájékozódnak, megfelelően
tükrözzék az általa képviselt színvonalat. A működéshez szükséges cookie-k ezt a célt
szolgálják. Az Igazgatóság jogos 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 az ügyfélélmény minél
teljesebb fokozása érdekében. Az érintetteket megilleti a tiltakozás joga az Igazgatóság jogos
érdekén alapuló adatkezelés tekintetében.
**A hozzájárulás bármikor visszavonható. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a
hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.
VI.

Az adatkezeléssel kapcsolatos érintetti jogok és jogérvényesítési lehetőségek:
Az adatkezeléssel kapcsolatban a látogató bármilyen, a személyes adatai kezelésével
kapcsolatos kérdéssel, észrevétellel, kérelemmel, panasszal az Igazgatósághoz fordulhat az
info.anp@t-online.hu e-mail címen, vagy postai úton, illetve személyesen az Igazgatóság
székhelyén (3758 Jósvafő, Tengerszem oldal 1.).
A személyes adatai kezelésével kapcsolatban az Igazgatóság adatvédelmi tisztségviselőjéhez
fordulhat: dr. Sándor Katalin (cím: 3758 Jósvafő, Tengerszem oldal 1.; e-mail:
adatvedelem@anpi.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 u. 9-11., Telefon: +36 (1) 391-1400; Fax: +36 (1) 391-1410; e-mail:
ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: www.naih.hu).
Jogsérelem esetén bírósághoz fordulhat (a pert az érintett – választása szerint – a lakóhelye
vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindíthatja).
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Az adatkezelésre vonatkozó további, részletes információkat, így a személyes adatok
kezelésével kapcsolatban fennálló jogok leírását, valamint az Igazgatóságra, mint Adatkezelőre
vonatkozó részletes információkat a „Weblapra és hírlevélre vonatkozó adatkezelési tájékoztat”
című dokumentumban, valamint az Igazgatóság Adatvédelmi és Adatbiztonsági
Szabályzatában és a vonatkozó érdekmérlegelési tesztben találja meg.
Az adatkezeléssel kapcsolatos információk elérhetők az anp.hu Adatvédelem aloldalán:
https://www.anp.hu/adatvedelmi-nyilatkozat
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