
I. A Cookie-kezelési szabályzat hatálya 

Jelen szabályzat a www.szferaeuropa.hu (továbbiakban "az oldal Üzemeltetője") kezelésében 
álló következő weboldalara vonatkozik: 

1. "Munkamenet sütik" 

A "munkamenet sütik" a honlap böngészéséhez, a funkciók használatához szükségesek, 
többek között lehetővé teszik a látogató által adott oldalon, funkcióban vagy szolgáltatásban 
végzett műveletek megjegyzését. A "munkamenet sütik" alkalmazása nélkül a honlap 
zökkenőmentes használata nem garantálható. Érvényességi idejük az adott látogatás 
időtartamára terjed ki, a "sütik" a munkamenet végén vagy a böngésző bezárásával 
automatikusan törlődnek. 

A honlap megfelelő munkamenetének biztosítása a 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus 
kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő 
szolgáltatások egyes kérdéseiről 13/A § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően történik. 

2. "Használatot támogató sütik" 

Ezek a "sütik" lehetővé teszik, hogy honlapunk megjegyezze, hogy milyen működési módot 
választott (amennyiben releváns, pl. a kereső eredmény listájában hány találat jelenjen meg 
egyszerre). Ez annak érdekében történik, hogy a következő látogatás alkalmával ezeket ne 
kelljen újból megadnia. A preferenciákat tároló "sütikben" lévő információk nélkül honlapunk 
kevésbé gördülékenyen ugyan, de működhet. 

3. "Teljesítményt biztosító sütik" 

A "teljesítményt biztosító sütik" segítségével információt gyűjtünk arról, hogy látogatóink 
hogyan használják honlapunkat (pl. a látogató mely oldalainkat tekintette meg, hány oldalt 
keresett fel, az oldal mely részére kattintott, milyen hosszú volt az egyes munkamenetek ideje, 
milyen hibaüzeneteket kapott). Ez annak érdekében történik, hogy a honlapunkat (elérhető 
szolgáltatásokat, funkciókat, ...) látogatóink igényeinek megfelelően tudjuk továbbfejleszteni 
és magas színvonalú, felhasználóbarát élményt tudjunk biztosítani számukra. 

Teljesítménymérés céljából weboldalunk minden látogatás alkalmával harmadik fél általi 
"sütiket" is használ. A "sütik" használatával nyomon követjük, hogy a weboldalt hányan és 
milyen útvonalakon látogatják. Minden információt név nélkül tárolunk és a látogatók 
viselkedésének anonim elemzésére használjuk, hogy magas színvonalú élményt tudjunk 
biztosítani. 

A honlap az alábbi szolgáltató analitikai célú sütijeit használja: 
Google Analytics 

a szolgáltatással kapcsolatos részletes tájékoztatót a következő linken keresztül érhető 

el: https://www.google.com/analytics/terms/us.html 

Maximális biztonság 

Lényeges, hogy az oldal Üzemeltetője a "sütik" engedélyezése esetén sem jegyez meg 
semmilyen azonosítót vagy jelszót. 



A látogató a "sütik" elfogadása esetén is teljes biztonságban használhatja az oldal 
Üzemeltetőjének elektronikus szolgáltatásait. 

A "sütik beállításának" ellenőrzése, a "sütik" letiltása 

A modern böngészők engedélyezik a "süti beállítások" módosítását. A böngészők egy része 
alapértelmezettként automatikusan elfogadja a "sütiket", de ez a beállítás is megváltoztatható 
annak érdekében, hogy a jövőre nézve a felhasználó megakadályozza az automatikus 
elfogadást. Átállítás esetén a böngésző a továbbiakban minden alkalommal felajánlja a "sütik 
beállításának" választási lehetőségét. 

Felhívjuk látogatóink figyelmét, hogy mivel a "sütik" célja a weboldal használhatóságának és 
folyamatainak támogatása, valamint megkönnyítése, a "sütik" letiltása esetén nem tudjuk 
garantálni, hogy a látogató képes lesz a weboldal valamennyi funkciójának teljes körű 
használatára. A weboldal ez esetben a tervezettől eltérően működhet a böngészőben. 

További részletes információk az alábbi böngészők "süti beállításairól" 

 Google Chrome 
 Firefox 
 Microsoft Internet Explorer 
 Microsoft Edge 

Tudnivalók reklámblokkoló (ad-blocker) használata esetén 

Felhívjuk látogatóink figyelmét, hogy reklámblokkoló (ad-blocker) használata esetén a cookie 
nyilatkozatról szóló tájékoztatás nem minden esetben jelenik meg. Amennyiben szeretné 
megtekinteni, deaktiválja a reklámblokkoló alkalmazást! 

 
II. Adatkezelés célja, a kezelt adatok köre, adatkezelés időtartama a Web oldal 

szolgáltatásainak használata során. 

1. A regisztrációhoz kapcsolódó adatkezelés 

Személyes adat- a felhasználó név, e-mail cím, jelszó. 
 
Az adatkezelés célja- a felhasználó név az egyes adatbázisokban történő azonosításhoz 
elengedhetetlenül szükséges, az e-mail cím a Web oldal és az Ön közötti kapcsolattartás célját 
szolgálja, például erre továbbítjuk a jelszót. 
Jelszó a felhasználói fiókba történő biztonságos belépést szolgálja. 
 
Sem a felhasználónév, sem az e-mail cím esetében nem szükséges, hogy személyes 
adatot tartalmazzon.  
Így például nem szükséges, hogy a felhasználónév vagy az e-mail 
cím az Ön nevét tartalmazza. Ön teljesen szabadon dönt arról, hogy ha olyan felhasználó 
nevet vagy e-mail címet ad meg, amely az Ön kilétére utaló információt tartalmaz. 
 
2.  Az adatkezelés jogalapja 
 



Az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása. 
 
3. Az adatkezelés időtartama 
 
A Web oldal a személyes adatokat a hozzájárulásának visszavonásáig kezeli. A hozzájárulását 
a postmaster@droltvanyi.t-online.hu email címre küldött levelében bármikor visszavonhatja. 
Az Adatkezelő a személyes adatokat mindenkor kizárólag meghatározott célból, szükséges 
mértékben, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezeli. Az adatkezelésnek 
minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és 
kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie. A személyes adat csak a cél 
megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető.  
 
Adatkezelő a személyes adatokat Érintett kifejezett és önkéntes hozzájárulása alapján kezeli 

az alábbi esetekben: Hírlevél küldése (Marketing).  

4. Adatbiztonság  

Az Adatkezelő az Info tv. szerinti kötelezettségének megfelelően mindent megtesz annak 

érdekében, hogy gondoskodjon az Érintett adatainak biztonságáról, megteszi továbbá azokat a 

szükséges technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, 

amelyek az Info tv., valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához 

szükségesek. Az Adatkezelő adatbázisában tárolt érintetti adatokhoz kizárólag az Adatkezelő 

férhetnek hozzá.  

A szolgáltatásoknak ún. felhőalapú (cloud) alkalmazások is a részei. A felhőalkalmazások 

jellemzően nemzetközi, illetve határokon átnyúló természetűek, és pl. az adattárolás céljait 

szolgálják, amikor nem az Adatkezelő számítógépe/vállalati számítóközpontja az adattároló, 

hanem egy, a világ bármely pontján elhelyezhető szerverközpont. A felhőalkalmazások fő 

előnye, hogy földrajzi helytől lényegében független, nagy biztonságú, rugalmasan bővíthető 

informatikai tároló és feldolgozó kapacitást nyújtanak.  

Az Adatkezelő a lehető legnagyobb odafigyeléssel választja meg a felhőszolgáltatásokat 

biztosító partnereit, mindent megtesz, hogy azokkal az Érintettek adatbiztonsági érdekeit is 

szem előtt tartó szerződést kössön, azok adatkezelési elvei számára átláthatóak legyenek és az 

adatbiztonságot rendszeresen ellenőrizze.  

Lehetséges, hogy az Adatkezelő Weboldalán utalás, link található más szolgáltatók által 

fenntartott oldalakra (ideértve a bejelentkezési, megosztási lehetőségre mutató gombokat, 

logókat is), ahol az Adatkezelő semmilyen befolyással nem bír a személyes adatok 

kezelésével kapcsolatos gyakorlatra. Az Adatkezelő felhívja az érintettek figyelmét, hogy ha 

ilyen linkekre kattintanak, más szolgáltatók oldalaira kerülhetnek át. Ilyen esetekben 

javasoljuk, hogy mindenképpen olvassák el ezeknek az oldalaknak a használatára érvényes 

adatkezelési tájékoztatót. Jelen Adatkezelési Tájékoztató csak az Adatkezelő által folytatott 

adatkezelésre vonatkozik. Amennyiben bármilyen adatát az érintett külső weboldalon 

módosítja, törli, az nem fogja érinteni az Adatkezelő általi adatkezelést, az ilyen 

módosításokat a Weboldalon is el kell végeznie.  



Amennyiben Ön nem fogadja el a cookie-k használatát, akkor bizonyos funkciók nem lesznek 

elérhetőek az Ön számára. 

A jelen tájékoztatót időről időre frissítjük. Amennyiben annak tartalma jelentősen módosulna, 

külön is értesítjük Önt. 

 

 


