
2 . SZÁMÚ MELLÉKLET 
 

TÁJÉKOZTATÓ A SZERVER NAPLÓZÁSRÓL ÉS ,,SÜTIK” (,,COOKIES”) 
HASZNÁLATÁRÓL 

 
Tájékoztatjuk, hogy a Segítő Kezek az Aktív Évekért Nonprofit Kft. (a továbbiakban: 
,,Társaság” vagy ,,Adatkezelő”) saját tevékenysége keretében az alábbi honlapokat működteti: 
http://www.belvarosikozossegiter.hu (a továbbiakban: ,,Honlap”). 
 
Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a Honlap a hatékony és megfelelő működése érdekében az alábbiak 
szerint sütiket (ún. ,,cookies”) és egyéb olyan informatikai megoldásokat használ, amelyek során 
Önhöz kapcsolódó személyes adatokat kezel. 
 
1.) A Honlap szerver naplózása 
 
A Honlap meglátogatásakor a webszerver automatikusan naplózza a felhasználó tevékenységét. 
 
Az adatkezelés célja: a honlap látogatása során a szolgáltató a szolgáltatások működésének 
ellenőrzése, a látogatói keresések pontosítása, kiegészítése, a személyre szabott kiszolgálás és az 
esetleges visszaélések megakadályozása érdekében rögzíti a látogatói adatokat. 
 
Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, illetve GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont, Eker. 
tv. 13/A. § (3) bekezdése. 
 
A kezelt adatok köre: azonosítószám, a látogatás dátuma, időpontja, a meglátogatott oldal címe, a 
felhasználó számítógépének IP címe, operációs rendszerének és böngészőjének típusa. 
 
Az adatkezelés időtartama:  
a hozzájárulás visszavonásáig, de legkésőbb 26 hónap. 
 
Tájékoztatjuk, hogy az ún. ,,IP cím” olyan számsorozat, mellyel az internetre fellépő felhasználók 
számítógépei egyértelműen azonosíthatók. Az IP címek segítségével akár földrajzilag is 
lokalizálható az adott számítógépet használó látogató. Tájékoztatjuk, hogy a meglátogatott oldalak 
címe, valamint a dátum, időpont adatok önmagukban az érintett azonosítására nem alkalmasak, 
azonban egyéb (pl. regisztráció során megadott) adatokkal összekapcsolva alkalmasak arra, hogy 
segítségükkel a felhasználóra vonatkozó következtetéseket lehessen levonni. 
 
Külső szolgáltatók adatkezelése: 
A portál html kódja az Adatkezelőtől (,,Controller”) független, külső szerverről érkező és külső 
szerverre mutató hivatkozásokat tartalmaz. A külső szolgáltató szervere közvetlenül a felhasználó 
számítógépével áll kapcsolatban.  
 
Felhívjuk az Ön figyelmét arra, hogy e hivatkozások szolgáltatói az ő szerverükre történő közvetlen 
kapcsolódás, a felhasználó böngészőjével való közvetlen kommunikáció miatt felhasználói adatokat 
(pl. IP cím, böngésző, operációs rendszer adatai, egérmutató mozgása, meglátogatott oldal címe és 
a látogatás időpontja) képesek gyűjteni. A felhasználó számára személyre szabott tartalmakat a külső 
szolgáltató szervere szolgálja ki. Az adatok külső szolgáltatók szervere általi kezeléséről az alább 
felsorolt adatkezelők tudnak részletes felvilágosítást nyújtani.  
 
Az alábbi címeken elérhető külső szolgáltatók az Adatkezelő oldalának látogatása vagy beágyazott 
szolgáltatásaik használata során saját szolgáltatásuk teljesítése érdekében a felhasználó 

http://www.belvarosikozossegiter.hu/


számítógépén kis adatcsomagot, sütit (cookie) helyezhetnek el, a felhasználók számítógépeinek IP 
címeit, egyéb adatait rögzíthetik, részükre reklámtartalmakat jeleníthetnek meg: 
- Facebook: 

 cél: közösségi média szolgáltatások elérése 

 adatkezelési tájékoztató elérhetősége: 
https://www.facebook.com/privacy/explanation 
 

- Instagram 

 cél: közösségi média szolgáltatások elérése 

 adatkezelési tájékoztató elérhetősége: 
https://help.instagram.com/1896641480634370  
 

- Youtube: 

 cél: videok megjelenítése 

 adatkezelési tájékoztató elérhetősége: 
https://policies.google.com/?hl=hu 
Felhívjuk a figyelmét, hogy megtekintheti Adatkezelő videóit is, amelyek a saját YouTube 
oldalunkra feltöltésre és az általunk üzemeltetett honlapokon beágyazásra kerülnek. Ahhoz, 
hogy meg tudja tekinteni az ilyen videókat honlapunkon, először el kell fogadnia a YouTube 
sütijeinek a használatát, amelyre egy figyelmeztető üzenet fogja felhívni a figyelmét. Felhívjuk 
a figyelmét, hogy a YouTube saját adatvédelmi és cookie-szabályzattal rendelkezik, amire az 
Adatkezelő nem bír befolyással. Tájékoztatjuk, hogy mindaddig, ameddig nem fogadja el a 
YouTube sütik használatát, addig nem is fog sor kerülni ilyen sütik telepítésére. 

 
Adatkezelő a Honlapon az alábbi szolgáltatók sütijeit, szolgáltatásait használja: 
 
- Google Analytics:  

 cél: analitikai mérések 

 adatkezelési tájékoztató elérhetősége: 
http://www.google.com/intl/hu/policies/ 
 
Felhívjuk a figyelmét arra, hogy bármikor teljesen le is állíthatja a Google Analytics tracking-
et is (,,opt out joga”), az ehhez szükséges Google Analytics Opt-out Browser Add-on-t az 
alábbi linken érheti el: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/ 

 
Az adatok kezeléséről az adatkezelők a fenti címeken adnak részletes felvilágosítást. 
 
2.) A Társaság honlapjának ,,süti” (cookie) használata, kezelése: 
 
Tájékoztatjuk, hogy a weblap látogatása során a szolgáltató a testre szabott kiszolgálás érdekében a 
felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. ,,sütit” (cookie) helyez el és a későbbi látogatás 
során olvas vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő 
szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de 
kizárólag a saját tartalma tekintetében. 
 
Az adatkezelés célja:  
A felhasználók azonosítása, egymástól való megkülönböztetése, a felhasználók aktuális 
munkamenetének azonosítása, az annak során megadott adatok tárolása, az adatvesztés 
megakadályozása, a felhasználók azonosítása, nyomon követése, webanalitikai mérések. 
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Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, illetve GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont, Eker. 
tv. 13/A. § (3) bekezdése. 
 
A kezelt adatok köre: azonosítószám, dátum, időpont, valamint az előzőleg meglátogatott oldal. 
 
 
Az adatkezelés időtartama: 

 Login süti (cookie): a hozzájárulás visszavonásáig, de legkésőbb a bejelentkezéstől számított 48 
percig, vagy ha az “emlékezzen rám” opciót választotta akkor 30 napig. 

 
Felhívjuk a figyelmét arra, hogy pontos érvényességi idővel rendelkező (állandó) sütik törlésükig, 
de legkésőbb érvényességi idejük lejáratáig tárolódnak a számítógépen. 
 
Az előző pontban megjelölt külső szolgáltatók szintén sütit kezelhetnek céljaik megvalósítása 
érdekében. Ezen sütik kezeléséről a felsorolásban megjelölt webcímen kapható tájékoztatás az 
adatkezelőktől/feldolgozóktól. 
 
A Google, mint külső szolgáltató szintén sütit kezelhet céljai megvalósítása érdekében. A Google 
süti kezeléséről az alábbi címen kapható tájékoztatás. 
https://policies.google.com/privacy  
 
Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a sütit a felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve 
letilthatja böngészőjében a sütik alkalmazását. A sütik kezelésére általában a böngészők 
Eszközök/Beállítások menüjében az Adatvédelem/Előzmények/Egyéni beállítások menü alatt, 
cookie, süti vagy nyomkövetés megnevezéssel van lehetőség.  
 
Tájékoztatjuk, hogy a ,,sütikről” (cookie) általánosságban az alábbi címen érhető el bővebb 
információ: https://en.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie  
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