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 A DUNAMENTIREK.HU HONLAP ADATKEZELÉSEI 

1. A honlap  

Az Adatkezelő által üzemeltetett dunamentirek.hu weboldal ún. cookie-kat (sütiket) használ a 

látogatók nyomon követésére, a kezelésükre vonatkozó szabályokat jelen szabályzat 4.1 pontja 

rögzíti. 

A gyermekek személyes adatainak kezelése akkor jogszerű, ha a gyermek 16. életévét 

betöltötte. A 16. életévét be nem töltött gyermek esetén a gyermek személyes adatainak 

kezelésére akkor kerülhet sor, ha a hozzájárulást a gyermek feletti szülői felügyeletet gyakorló 

adta meg, illetve engedélyezte. Az Adatkezelő az adatkezelés során ellenőrzi, hogy a 

hozzájárulást a gyermek feletti szülői felügyeleti jog gyakorlója adta meg, illetve engedélyezte. 

A képmással való rendelkezés jogát a 14 év alatti kiskorú nevében a törvényes képviselője 

gyakorolja, a 14-18 év közötti kiskorú jognyilatkozatának érvényességéhez pedig a törvényes 

képviselő hozzájárulása is szükséges. 

 

2. Látogatói adatkezelés (cookie-kezelés) 

 

Az Adatkezelő által üzemeltetett honlap ún. cookie-kat (sütiket) használ profiladatok és 

állapotadatok gyűjtéséhez az érintettek azonosítására, illetve a látogatók nyomon követésére. A 

cookie-k olyan adatok, amelyek ideiglenesen a böngészőprogramról a látogató számítógépének 

merevlemezére kerülnek a honlap meglátogatásával, és amelyek a honlap látogatásához 

szükségesek, önmagukban azonban nem használhatóak fel a látogató személyazonosságának 

beazonosítására. A cookie-k további funkciókat biztosítanak a honlap számára, illetve 

segítségükkel pontosabban felmérhető a honlap használata.  

 

Az Info tv. alapján a cookie-k alkalmazásához a látogató előzetes hozzájárulásával van 

lehetőség, a látogatónak tehát módjában áll engedélyeznie vagy elutasítania a cookie-kat. 

Amennyiben azonban a látogató úgy dönt, hogy a cookie-kat elutasítja, előfordulhat, hogy a 

honlap interaktív funkcióit nem tudja majd teljes egészében kihasználni. 

 

A honlap használata során a látogatóról, illetve az általa böngészésre használt eszközről az 

alábbi adatok kerülnek rögzítésre és kezelésre: 

- a látogató által használt IP cím; 

- a böngésző típusa; 

http://www.kaali.hu/
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- a böngészésre használt eszköz operációs rendszerének jellemzői (beállított 

nyelv); 

- a látogatás időpontja; 

- a meglátogatott (al)oldal, funkció vagy szolgáltatás. 

 

A cookie-k használatának elfogadása, engedélyezése nem kötelező. A látogató visszaállíthatja 

böngészője beállításait, hogy az utasítsa el az összes cookie-t vagy, hogy jelezze, ha a rendszer 

éppen egy cookie-t küld. A legtöbb böngésző ugyan alapértelmezettként automatikusan 

elfogadja a cookie-kat, de ezek általában megváltoztathatóak annak érdekében, hogy 

megakadályozható legyen az automatikus elfogadás és minden alkalommal felajánlja a 

választás lehetőségét. 

  

Az adatkezelő által üzemeltetett honlapon alkalmazott cookie-k: 

(i) Technikailag elengedhetetlenül szükséges munkamenet (session) cookie-k és a 

„biztonsági cookie”-k: 

Ezek használatához nem szükséges előzetes hozzájárulást kérni az érintettől. Ezen cookie-k 

ahhoz szükségesek, hogy a látogatók böngészhessék a weboldalt, zökkenőmentesen és teljes 

körűen használhassák annak funkcióit, a weboldalon keresztül elérhető szolgáltatásokat, így – 

többek között – különösen a látogató által az adott oldalakon végzett műveletek megjegyzését 

egy látogatás során. Ezen cookie-k adatkezelésének időtartama kizárólag a látogató aktuális 

látogatására vonatkozik, a munkamenet végeztével, illetve a böngésző bezárásával a cookie-k 

e fajtája automatikusan törlődik a számítógépéről. Az adatkezelés célja a webhely megfelelő 

működésének biztosítása. 

(ii) Hozzájárulást igénylő cookie-k:  

Ezek lehetőséget biztosítanak, hogy az adatkezelő megjegyezhesse a felhasználó webhellyel 

kapcsolatos választásait. A látogató a szolgáltatás igénybevételét megelőzően és a szolgáltatás 

igénybevétele során ezen adatkezelést bármikor megtilthatja. Ezek az adatok nem kapcsolhatók 

össze az igénybe vevő azonosító adataival és az igénybe vevő hozzájárulása nélkül nem adhatók 

át harmadik személy számára. 

(iii) Teljesítményt biztosító cookie-k:  

Google Analytics cookie-k, erről a látogató itt tájékozódhat: 

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

Google Analytics cookie-k végleges tiltásához egy böngésző kiegészítő telepítése szükséges, 

ami innen tölthető le: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. 

 

Külső szolgáltatók: 

https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage
https://tools/
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Az Adatkezelő a honlapján nyújtott szolgáltatások biztosításához kapcsolódóan külső 

szolgáltatókat vehet igénybe (pl. Google stb.) A külső szolgáltatók rendszereiben kezelt 

személyes adatok tekintetében a külső szolgáltatók saját adatvédelmi tájékoztatójában foglaltak 

az irányadóak. Az Adatkezelő minden tőle telhetőt megtesz annak érdekében, hogy a külső 

szolgáltató részére továbbított személyes adatokat a jogszabályoknak megfelelően kezelje és 

azokat kizárólag a felhasználó által meghatározott célra használja fel. A külső szolgáltatók az 

általuk kezelt vagy feldolgozott személyes adatokat a GDPR által előírt rendelkezésekkel 

összhangban kezelik, illetve dolgozzák fel.   

 

Ez a honlap a Google Analytics alkalmazást használja, amely a Google webelemző 

szolgáltatása. A Google Analytics cookie-kat használ, amelyeket a felhasználó számítógépére 

mentenek, így elősegítik a felhasználó által látogatott weboldal használatának elemzését. A 

Google Analytics keretein belül a felhasználó böngészője által továbbított IP címet nem vezeti 

össze a Google más adataival. A cookie-k tárolását a felhasználó a böngészőjének megfelelő 

beállításával megakadályozhatja, azonban ebben az esetben előfordulhat, hogy a honlap nem 

minden funkciója lesz teljes körűen használható. A felhasználó megakadályozhatja továbbá, 

hogy a Google gyűjtse és feldolgozza a cookie-k általi, a felhasználó weboldalhasználattal 

kapcsolatos adatait, beleértve az IP címet is, ha letölti és telepíti a következő linek elérhető 

böngésző plug-int: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=hu. 

 

A Google Adwords alatt futnak a fizetett hirdetések, ez viszont nem gyűjti önállóan a 

felhasználói adatokat, hanem azt a Google Analyticsen keresztül teszi. A Google Adwords 

kampányok az Analytics-ből gyűjtik az adatokat, kizárólag anonim módon. Remarketinget nem 

használunk, tehát nem ajánljuk újra a már egyszer itt járt látogatóknak újra a kaali.hu weboldalt 

más platformokon (pl. Facebook, Adsense hirdetések), azaz nem tárolunk hirdetések 

megjelenítéséhez semmilyen cookie-t a felhasználók eszközein. 

 

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=hu
http://kaali.hu/

