ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
Sütik alkalmazásáról
Az „”ANTENNA HUNGÁRIA” Zrt. a személyes adatok kezelését





az Európai Parlament és a tanács (EU) természetes személyeknek a személyes adatok
kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a
95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679. számú rendelete (általános
adatvédelmi rendelet) – a továbbiakban GDPR,
illetőleg az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi
CXII. törvény – a továbbiakban Infotv.,
valamint a vonatkozó jogszabályok

tiszteletben tartása mellett végzi.
Társaságunk ezúton tájékoztatja Önt a sütik alkalmazásával összefüggő személyes adatainak
kezeléséről:
1. Az Adatkezelő és az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei
Adatkezelő megnevezése, elérhetősége
Neve
”ANTENNA HUNGÁRIA” Zrt.
Székhely:
1119 Budapest, Petzvál József utca 31-33.
Postacím:
1519 Budapest, Pf.: 447/8
Elektronikus elérhetősége:
antennah@ahrt.hu
Telefon:
+36 1 464-2464
Fax:
+36 1 464 2245
Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége
Postacím:
1119 Budapest, Petzvál József utca 31-33.
Elektronikus elérhetőség:
dpo@ahrt.hu
2. Mik azok a sütik?
A sütik rövid adatfájlok, melyeket a meglátogatott honlap helyez el a felhasználó számítógépén. A süti
célja, hogy az adott infokommunikációs, internetes szolgáltatást megkönnyítse, kényelmesebbé tegye.
Számos fajtája létezik, de általában két nagy csoportba sorolhatóak. Az egyik az ideiglenes süti, amelyet
a honlap csak egy adott munkamenet során helyez el a felhasználó eszközén, a másik fajtája az állandó
süti (pl.: egy honlap nyelvi beállítása), amely addig a számítógépen marad, amíg a felhasználó le nem
törli azt.
Egy süti általában tartalmazza a webhely nevét, s hogy honnan jött, az élettartamot (milyen hosszan
marad a készüléken) és az értékét, ami általában egy véletlenszerűen generált egyedi szám.
A sütikben általában nem tárolunk személyes azonosításra alkalmas adatokat, de a felhasználói élmény
növelése érdekében használunk olyan, titkosított információkat, amelyek azokból származnak. Például
segítenek a hibák beazonosításában és megoldásában, vagy abban, hogy meg tudjuk határozni azon
érdekes, kapcsolódó termékek körét, amelyekre szeretnénk felhívni figyelmét a honlapunk böngészése
során.
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3. A kezelt adatok, adatkezelés célja, jogalapja
Az adatkezelés célja
Adatkezelő honlapjainak
biztonságos működtetése,
navigálási funkciók
biztosítása.

Személyes adatok,
adatok kategóriáinak
megnevezése
Honlap működéséhez
szükséges sütik (ideiglenes
sütik)
webshopos vásárlásnál a
kosárba tett termékeket
rögzítő sütik

Felhasználói beállítások
testre szabása

Adatkezelő honlapjainak
látogatottságával
kapcsolatos statisztikák
érdekében technikai
kódok elhelyezése a
felhasználó
böngészőjében az
adatkezelő vagy harmadik
fél útján
Hirdetési kampányok
eredményességét mérő,
és az érintettek egyedi,
profilalkotásra és
személyre szabott
hirdetések
megjelenítésére szolgáló
azonosítók az adatkezelő
vagy harmadik fél útján
A fenti kategóriákba nem
sorolható egyéb funkciók
és harmadik feles
szolgáltatók sütijeinek
kezelése, a Rövid süti
tájékoztató részben
megjelölt célnak
megfelelően

Adatkezelés
időtartama
a munkamenet
végéig

14 nap

Felhasználói élményhez
kapcsolódó sütik

Adatkezelő jogos
érdeke
A GDPR 6. cikk
(1) bekezdés f)
pontja alapján
Érintett
hozzájárulása



Ideiglenes sütik

A munkamenet
idejére, de
maximum 2 óráig



Állandó sütik

A felhasználó által
történő törléséig, de
maximum 180 nap
1 óra – 730 nap

Statisztikai sütik
(ideiglenes és állandó sütik)

Az adatkezelés
jogalapja

A GDPR 6. cikk
(1) bekezdés a)
pontja alapján

Érintett
hozzájárulása
A GDPR 6. cikk
(1) bekezdés a)
pontja alapján

Marketing külső sütik
(ideiglenes és állandó sütik)

1 óra – 1824 nap 8
óra

Érintett
hozzájárulása
A GDPR 6. cikk
(1) bekezdés a)
pontja alapján

Egyéb vagy harmadik feles
sütik

1824 nap 8 óra6181 8 óra

Érintett
hozzájárulása
A GDPR 6. cikk
(1) bekezdés a)
pontja alapján

A kezelt személyes adatok forrása: a felhasználó (Érintett) által használt eszköz.
4. A sütik felsorolása, funkciója
A sütik konkrét neve, funkciója, lejárta a süti panelen a „Beállítások” és „Rövid süti tájékoztató”
részekben szerepelnek.

2

5. A leggyakrabban használt böngészők
A sütik böngészőben történő beállításairól az alábbi linkeken tájékozódhat:
Google Chrome
Mozzila Firefox
Microsoft Internet Explorer
A felhasználók további információkat szerezhetnek a sütik szerepéről a Társaság a Szabadságjogokért
www.nopara.org
címen,
vagy
az
Európai
Interaktív
Digitális
Reklámszövetség
http://www.youronlinechoices.com/hu címen elérhető honlapjain.

6. A honlapjainkon megjelenő harmadik felek
A harmadik fél által kezelt személyes adatok tekintetében a külső szolgáltatók saját adatvédelmi
tájékoztatójában foglaltak az irányadók.
Az oldalainkon a következőkben felsorolt szolgáltatók jelennek meg:
Google Analytics
Honlapunkon 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 használja 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-címét. A
böngészője által, a Google Analytics révén továbbított IP-cím nem kapcsolódik össze a Google-ból
származó egyéb adatokkal. Böngészője megfelelő beállításával megakadályozhatja a sütik tárolását a
számítógépén. Felhívjuk azonban a figyelmét arra, hogy ez esetben valószínűleg nem fogja tudni teljes
mértékben kihasználni a jelen webhely által nyújtott valamennyi funkciót. Az alábbi link alatt található
plug-in (beépülő modul) letöltésével és telepítésével is megakadályozhatja azt, hogy a Google begyűjtse
és feldolgozza a sütik által generált, a jelen webhely Ön által való használatára vonatkozó adatokat:
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage
Google Adwords
A Google hirdetési kampányok követéséhez, illetve méréséhez, valamint a webhelylátogatások alapján
készített egyéni közönségek (remarketing) létrehozásához sütiket, vagyis a számítógépén tárolódó
szövegfájlokat használ. Ha szeretné elutasítani a weben a Google-tól és a rendszerben részt vevő
egyéb vállalatoktól az online érdeklődésalapú hirdetéseket, keresse fel a European Interactive Digital
Advertising Alliance webhelyét.
Google DoubleClick
A Google DoubleClick szolgáltatást az Ön számára releváns hirdetések megjelenítésére használja. Erre
a célra sütiket használ. A DoubleClick sütik a hirdetések megjelenésének és a kattintásoknak az
ellenőrzésére a böngésződhöz rendelt, álnévvel ellátott azonosító számot használnak. A DoubleClick
sütik által létrehozott információkat a Google az Amerikai Egyesült Államokban található szerverekre
továbbítja, és azokon tárolja. Adataid a Google DoubleClick általi kezeléséről és az ezzel kapcsolatos
sütik
használatáról
és
letiltásáról
további
részleteket
itt
talál:
https://support.google.com/ads/answer/7395996?hl=hu
Facebook
A Facebook Inc. (a továbbiakban „Facebook”) hirdetési kampányok követéséhez, illetve méréséhez,
valamint a webhelylátogatások alapján készített egyéni közönségek (remarketing) lét rehozásához és
a Facebook Analytics szolgálatás használatához egy Facebook Pixel nevű, rövid javascript
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(böngészőben futó programkód) kódrészletet használunk. A Facebook Pixel a weboldal látogatáskor
munkamenethez kapcsolódó információkat gyűjt és továbbít a Facebook felé HTTP fejléceken keresztül
– ilyen információk lehetnek a látogató IP-címe, a látogatás időpontja, a használt böngésző, a
megtekintett oldal(ak) és a hivatkozás forrása. A Facebook ezeket az információkat a Pixel azonosító,
illetve a Facebook cookie segítségével adott hirdetőhöz, illetve Facebook felhasználóhoz tudja kötni,
így megállapítható az, hogy az adott látogató végzett-e valamilyen interakciót a hirdető bármelyik
hirdetésével korábban, illetve, hogy megfelel-e bármilyen, hirdető által előzetesen meghatározott
közönségattribútumnak, amely segítségével valamilyen hirdetési szegmensbe sorolható. A Facebook
az összegyűjtött adatokat aggregált és anonimizált formában tárolja a saját adatközpontjaiban. A
Facebook süti szabályzata: https://www.facebook.com/policies/cookies/
Gemius:
A Gemius a weboldal látogatásával kapcsolatos információkat gyűjt (mely aloldalakat, menüpontokat
látogatta a felhasználó, melyik gombokra kattintott). A Gemius segítségével méri weboldalunk egyes
marketing kampányok teljesítményét, illetve arra használja, hogy személyre szabott üzeneteket
jelenítsen meg az oldal látogatóinak. További részletes információk a Gemius rendszeréről és az általa
gyűjtött adatokról: http://privacypolicy.gemius.com/hu/

7. Érintetti jogok és jogérvényesítési lehetőségek
Az Érintett jogosult
a) tájékoztatást kérni személyes adatai kezeléséről- a hozzáférés, betekintés a sütik esetében
nem értelmezhető;
b) személyes adatainak törlését, elfeledését kérelmezni;
c) tiltakozni személyes adatainak kezelése ellen, ha az adatkezelés jogalapja jogos érdeken
alapul;
d) visszavonhatja a hozzájárulását, ha az adatkezelés jogalapja hozzájáruláson alapul; (A
hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonása nem érinti a visszavonás előtt a
hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.)
e) a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bírósághoz, illetve a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatósághoz (1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11. postacím: 1374
Budapest, Pf. 603, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu ; honlap: http://www.naih.hu
telefon:+36 (1) 391-1400; fax.:+36 (1) 391-1410) fordulhat jogorvoslatért.
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