ADATVÉDELMI IRÁNYELVEK

1. MILYEN ADATAIMHOZ, ÉS KIK FÉRNEK HOZZÁ A WEBOLDAL
HASZNÁLATA KÖZBEN?
Nézzük, milyen adatokat adsz meg nekünk a weboldal használata során és mi
történik ezekkel, ki fér hozzá, milyen célból és meddig.
Ha szeretnéd most rögtön áttekinteni, hogy pontosan milyen adatokat adsz meg a
weboldal használata közben, és kik férhetnek hozzá ezekhez az adatokhoz, akkor
kattints ide és ezzel átugorhatod a részletes leírást. Ha viszont azt is szeretnéd tudni,
hogy pontosan miért is kérjük tőled ezeket az adatokat, és milyen módon, akkor
olvass tovább.
A Szolgáltató által kezelt adatok köre, jogalapja és időtartama:
A Felhasználó IP címe
AZ ADATKEZELÉS CÉLJA: Az informatikai rendszer védelme és a weboldal
biztonsága.
AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA: A Szolgáltató jogos érdekeinek érvényesítéséhez
szükséges.
AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA: Az utolsó látogatásától számított 15 napon belül.
A weboldal használatának megkezdésekor, egy kérést indítasz felénk a
számítógépedről, vagy mobil eszközödről. Mintha egy levelet küldenél el, amire
válaszként szeretnéd megkapni a weblap egyik oldalát. Ahogyan a levélre is csak
akkor tudnak Neked válaszolni, ha megadod a címedet, hogy pontosan hova küldjék
a választ, éppen úgy ez az elektronikus kérés is tartalmaz egy címet. Ez a cím az
internetes azonosítási címed, az IP címed. Erre az IP címre küldi el szerverünk a kért
oldalt, amit szeretnél megnézni. Minden egyes megtekintett oldal egy-egy ilyen
levélváltásnak felel meg.
Ahhoz, hogy ez a levelezés zökkenőmentes legyen, szerverünk úgynevezett log
fájlokban tárolja el az IP címedet.
Az IP cím azonosítására és tárolására az informatikai rendszereink védelme és a
weboldal biztonságos működése miatt van szükség. Annak mintájára, ahogy
biztonsági kamerák működnek a bankban meg a boltokban, a weboldal elleni
esetleges rosszindulatú tevékenységekkel szembeni védelmet részben az biztosítja,
hogy naplózzuk a weboldal működését és ebben a naplóban listázzuk azokat az IP
címeket, ahonnan kérés indult a szervereinkre. Ha egy IP címről a weboldal
biztonságos működését megzavaró tevékenységet észlelünk, akkor tiltólistára
tesszük azt. Egy esetleges rosszindulatú tevékenység elhárítása és jogi úton történő
rendezése ennek segítségével történik. Ha nem történt semmi rendellenes, akkor
épp úgy, ahogy a biztonsági kamerák felvételeit is törlik, mi is töröljük a log fájlokat
és velük együtt az IP címeket. A log fájlokban tárolt IP címeket a céltól eltérően nem
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használjuk fel és automatikusan 15 napon belül töröljük, csak abban az esetben
őrizzük meg, ha az adott IP címről valamilyen tiltott tevékenységet végeztél. Tiltott
tevékenységnek minősül a korábban felsoroltakon túl minden egyéb olyan
tevékenység, amely megsérti a helyi, az állami, a nemzeti vagy a nemzetközi jog
szabályait.
A Felhasználó e-mail címe
AZ ADATKEZELÉS CÉLJA: A felhasználó azonosítása a weboldal szerződéses
szolgáltatásainak igénybevételekor.
AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA: Szerződés teljesítéséhez szükséges.
AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA: A szerződés megszűnését követő jogi elévülési
idő lejártáig.
A weboldal használata során a bárki számára tetszés szerint elérhető tartalmakon
kívül a többi tartalom elérésének feltétele a regisztráció, ami egy speciális szerződés
megkötését jelenti köztünk. Aggodalomra semmi ok, ez pénzbe nem kerül. Ez a
szerződés az úgynevezett távollévők között kötött szerződés, amelynek
megkötésével, vagyis a regisztrációval létrejön a felhasználói fiókod. Annak
érdekében, hogy biztosan csak Te férhess hozzá fiókod tartalmához, szükség van rá,
hogy az oldalon tett látogatásod során egyértelműen be tudjunk azonosítani. Ehhez
az azonosításhoz pedig valamilyen személyes adatra van szükség. Lássuk, hogy
mire. Büszkék vagyunk rá, hogy a létező legeslegkevesebb adatot kérjük tőled a
regisztráció során - mindössze egyetlen e-mailcímet. Semmi mást.
A regisztráció során általad megadott e-mailcímet csak a beazonosításodra és
rendszerüzenetek küldésére használhatjuk, más célra nem. Amikor a regisztráció
során a REGISZTRÁLOK gombra kattintasz, megfelelő tájékoztatáson alapuló és
önkéntes akaratodat nyilvánítod ki, hogy e-mailcímed megadásával és használatával
létrejöjjön a regisztráció. A GDPR nem engedi meg számunkra, hogy személyes
adataidat akkor is kezeljük, ha még nem töltötted be a 16-odik életévedet. Vagyis
abban az esetben, ha még nem vagy 16 éves, sajnos picit várnod kell, hogy
regisztrálhass nálunk. Szüleidet viszont bármikor megkérheted, hogy regisztráljanak
helyetted ők a saját e-mail címükkel és ebben az esetben az általuk létrehozott
fiókkal tudod használni a weboldalt.
Ha szeretnél elsőként értesülni a különféle kedvezményeinkről és fejlesztéseinkről,
és hozzájárulsz ahhoz is, hogy e-DM leveleket kapj tőlünk, akkor átlagosan havonta
egyszer vagy kétszer fogsz tőlünk kapni egy levelet csupa hasznos információval.
Természetesen erről bármikor leiratkozhatsz a levél láblécében található leiratkozó
gomb segítségével, vagy a Saját adatok menüpontban.
A Felhasználó neve
AZ ADATKEZELÉS CÉLJA: A reklámtörvényben és a GDPR-ban foglalt jogi
kötelezettségnek való megfelelés.
AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA: A Szolgáltatóra vonatkozó jogi kötelezettség
teljesítéséhez szükséges.
AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA: A hivatkozott jogszabályban előírt megőrzési időn
belül.
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Ha hozzájárulsz ahhoz, hogy e-DM leveleket kapj tőlünk, akkor a jogi előírások
betartása érdekében meg kell adnod nekünk a nevedet. Nekünk ugyanis tudnunk
kell bizonyítani, hogy a saját nevedben és megfelelő tájékoztatáson alapuló
egyértelmű kinyilatkoztatást tettél arról, hogy valóban szeretnéd, hogy részedre eDM leveleket küldjünk. És most lássuk, milyen adatokat kezelünk még.
A Felhasználó számlázási adatai
AZ ADATKEZELÉS CÉLJA: A számviteli törvényben foglalt jogi kötelezettségnek való
megfelelés.
AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA: A Szolgáltatóra vonatkozó jogi kötelezettség
teljesítéséhez szükséges.
AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA: A számla kiállításától számított jogszabályban
előírt megőrzési időn belül.
Ha valamelyik tantárgyunk annyira megtetszik, hogy elő is fizetsz rá, akkor újabb
adatokra van szükségünk. Az előfizetés során meg kell adnod a nevedet és a
számlázási címedet, mert ez fog szerepelni a számlán. Miért kell ezeket megadni?
Mert az interneten történő vásárlásoknál jogszabályi előírás szerint ezeket az
adatokat meg kell adnod. Ki fogja ezt látni? Mi ezeket az adatokat nem tároljuk, a
vásárlási folyamat során továbbítjuk a szamlazz.hu (KBOSS.hu Kft. bővebben itt
olvashatsz róla) részére, akik kiállítják Neked a számlát, amit aztán az általad
megadott e-mailcímre elküldenek.
A szamlazz.hu szigorú adatvédelmi és biztonsági előírásoknak kell, hogy
megfeleljen, úgyhogy miattuk nem kell aggódni, hallgatnak, mint a sír. Persze
nyilván nekik is van adatvédelmi szabályzatuk, legutóbb még éppen itt
volt: https://www.szamlazz.hu/adatvedelem
Jogszabályi előírás miatt számlázási adataidhoz számla kiállításától számított
jogszabályban előírt megőrzési időn belül hozzá kell tudnunk férni és hozzáférést
kell biztosítanunk a könyvelést végző személyeknek is. Velük egy olyan titoktartási
nyilatkozatot írattunk alá, hogy semmilyen körülmények között nem adják ki a velük
megosztott számlázási adatokat, ez alól kizárólag hatósági kötelezés jelenthet
kivételt.
A Felhasználó tanulmányi adatai (egyetem/középiskola neve, szak/évfolyam)
AZ ADATKEZELÉS CÉLJA: A felhasználói igényekhez jobban igazodó szolgáltatás
nyújtása.
AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA: A Felhasználó hozzájárulása.
AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA: A hozzájárulás visszavonásáig.
Az előfizetés során, amikor kiválasztod, hogy pontosan melyik tananyagra fizetsz elő,
opcionálisan megadhatod azt, hogy melyik egyetemre/középiskolába jársz és
milyen szakra/hányadik évfolyamra. Ha megadod, akkor ezzel segíted a mi további
munkánkat, hogy mely tananyagokat bővítsük és fejlesszük, a tananyagok
fejlesztése során mely egyetemek tematikájára helyezzük a hangsúlyt. Ezeket az
adatokat mi név nélkül, csupán a felhasználóneveddel összekapcsolva tároljuk.
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A Szolgáltató hatáskörén kívül kezelt adatok köre:
Végül jön a legizgalmasabb rész, a fizetés. A fizetési folyamat során megadott
adataid hozzánk már nem jutnak el, ez a garantáltan biztonságos fizetést lehetővé
tevő, a Magyar Nemzeti Bank által ellenőrzött Barion Payment Zrt. (bővebben itt
olvashatsz róla) weboldalán történik. A Barion Payment Zrt. oldalán megadott
adataidat mi nem látjuk, mindössze egy visszaigazolást kapunk tőlük, hogy sikeres
volt-e a fizetési folyamat. Még többet a Barion Payment Zrt. üzelmeiről:
https://www.barion.com/hu/jogi-hatter/
EZT ELOLVASOM JOGI NYELVEN IS
Szolgáltató kötelezi magát a Felhasználók személyes adatainak bizalmas kezelésére.
A Szolgáltató adatkezelőnek minősül az alábbi adatok vonatkozásában:
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1) A Felhasználó IP címe
AZ ADATKEZELÉS CÉLJA: Az informatikai rendszer védelme és a weboldal biztonsága.
AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA: A Szolgáltató jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges.
AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA: Az utolsó látogatásától számított 15 napon belül.
2) A Felhasználó e-mail címe
AZ ADATKEZELÉS CÉLJA: A felhasználó azonosítása a weboldal szerződéses szolgáltatásainak
igénybevételekor.
AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA: Szerződés teljesítéséhez szükséges.
AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA: A szerződés megszűnéséig.
3) A Felhasználó neve
AZ ADATKEZELÉS CÉLJA: A reklámtörvényben és a GDPR-ban foglalt jogi kötelezettségnek való
megfelelés.
AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA: A Szolgáltatóra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez
szükséges.
AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA: A hivatkozott jogszabályban előírt megőrzési időn belül.
4) A Felhasználó számlázási adatai
AZ ADATKEZELÉS CÉLJA: A számviteli törvényben foglalt jogi kötelezettségnek való megfelelés.
AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA: A Szolgáltatóra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez
szükséges.
AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA: A számla kiállításától számított jogszabályban előírt megőrzési
időn belül.
5) A Felhasználó tanulmányi adatai (egyetem/középiskola neve, szak/évfolyam)
AZ ADATKEZELÉS CÉLJA: A felhasználói igényekhez jobban igazodó szolgáltatás nyújtása.
AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA: A Felhasználó hozzájárulása.
AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA: A hozzájárulás visszavonásáig.
Szolgáltató részéről fizikailag történő adattárolás kizárólag az IP cím és e-mail cím esetében történik,
illetve a tanulmányi adatok megadásakor, amennyiben azokat a felhasználó meg szeretné a
szolgáltatóval osztani.
Az IP cím esetében a Szolgáltató az adatokat a legutolsó belépéstől számított legkésőbb 15 napon
belül törli.
A regisztrációval távollévők között kötött szerződés jön létre a Felhasználó és a Szolgáltató között. A
szerződés teljesítéséhez szükség van a felhasználó azonosítása a weboldal szerződéses
szolgáltatásainak Felhasználó általi igénybevételekor. Az azonosítás a Felhasználó e-mail címével
történik, melyet a regisztráció során megad. A Szolgáltató ezen e-mail címet kizárólag ezen
azonosítás céljából használhatja. Kivételt képez ez alól, ha a Felhasználó a regisztráció során külön
hozzájárul e-DM és hírlevelek fogadásához is. Ebben az esetben a hozzájárulás (mely a Felhasználó
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nevének és e-mail címének megadásával történik) visszavonásáig Felhasználó a Szolgáltatótól
reklám tartalmú e-maileket kaphat.
A felhasználó számlázási adataival kapcsolatban az adatok jogszabályi előírásra történő tárolását és
szolgáltató számára hozzáférés biztosítását harmadik fél, a számlázz.hu (KBOSS.hu Kft.) végzi. A
számlázási adatokhoz Szolgáltatóra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez hozzáférést kell
biztosítania a könyvelést végző személyeknek.
Amennyiben a felhasználó kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy részére a Szolgáltató e-DM leveleket
küldjön, úgy a levél küldésének technikai megvalósítása érdekében Szolgáltató a Felhasználó e-mail
címét, valamint a hozzájárulást kifejező nyilatkozatban szereplő nevet harmadik féllel megosztja. Az
e-mail kézbesítési szolgáltatásokat ellátó harmadik fél az AWS, adatkezelési elveikről bővebben itt
olvashatsz: https://aws.amazon.com/compliance/data-privacy-faq/
Szolgáltató a Felhasználó személyes adatait harmadik fél számára a fentieken kívül csak jogszabályi
rendelkezés illetve hatósági kötelezés alapján teszi hozzáférhetővé.

2. KI FELELŐS AZ ADATAIM KEZELÉSÉÉRT ÉS TÁROLÁSÁÉRT?
Személyes adataid adatkezelője a mateking.hu weboldal szolgáltatásainak
igénybevételekor a Macroweb Internet Consulting Kft. | Adószám: 23355181-2-43 |
Cégjegyzékszám: 01 09 961663 | KSH szám: 23355181-6311-113-01 | 1213 Budapest,
Páfrányos út. 15.
Kapcsolatba lépni itt tudsz vele.
A kezelt adatok közül, amelyeket az oldal használata során megadsz nekünk, vannak
olyanok, melyeket az adatkezelő saját szerverein tárol, míg vannak olyanok,
melyeket harmadik fél tárol.
Az IP címedet és az e-mail címedet tároljuk a Macroweb szerverein. Bármikor van
lehetőséged az e-mail címet egy másikra cserélni a felhasználói fiókodban, vagy
törölheted a teljes fiókodat, és ezzel együtt a nálunk tárolt minden adatot. Ebben az
esetben az általad esetlegesen előfizetett kurzusaid elvesznek.
A számlázási adataidat nem mi tároljuk, ezt az előfizetés során továbbítjuk a számlát
kiállító számlázz.hu (KBOSS.hu Kft.) részére, akik kiállítják Neked a számlát. Ezeket az
adatokat jogszabályi előírás értelmében a számla kiállításától számított
jogszabályban előírt megőrzési időn belül kell megőrizni. Ennek letelte után az
adatok automatikusan törlődnek.
Bankkártyás fizetésed során megadott kártyaadataid adatkezelője már nem mi
vagyunk, a fizetést a BARION rendszerén keresztül bonyolítod le.
Adataid kezelése során bármilyen kéréssel vagy panasszal fordulj bátran hozzánk
ezen az elérhetőségen.
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Amennyiben úgy érzed, hogy az adatkezeléssel kapcsolatosan nem megfelelően
jártunk el, akkor Magyarországon a hivatalos szerv, amihez fordulhatsz a NAIH, ők itt
érhetők el: https://naih.hu

3. E-DM LEVELEK KÜLDÉSE
e-DM? Az meg mi? Az e-DM egy olyan hírlevél, amely reklámokat is tartalmaz.
Ezekben a reklámokban általában tantárgyainkról és különböző kedvezményes
akciókról olvashatsz. Ha bepipálod, hogy feliratkozol e-DM levélre, akkor bizonyos
időközönként olyan e-maileket fogsz kapni tőlünk, melyekben különböző
információkkal látunk el téged a mateking.hu weboldalon található termékekkel és
szolgáltatásokkal kapcsolatban, valamint esetleges partner cégeink ajánlataival
kapcsolatban. Kedvezményes vásárlási lehetőségekről, újabb tananyagok
elérhetőségéről és egyéb hasznos dolgokról olvashatsz ezekben a levelekben.
Általában havonta 1-2 ilyen levelet küldünk, de 30 naptári napon belül kettőnél
semmiképp sem többet.
Azzal, hogy bepipálod az e-DM levélre való feliratkozást, konkrét és megfelelő
tájékoztatáson alapuló egyértelmű kinyilatkoztatást teszel, hogy beleegyezel, hogy
részedre e-DM leveleket küldjünk, valamint az ezen levelek küldéséhez szükséges
személyes adataidat kezeljük. Büszkék vagyunk rá, hogy ehhez egyetlen egy
személyes adatodat használjuk csak föl, az e-mail címedet – és jogszabályi előírás
miatt még egy adatot, a nevedet.
A feliratkozás során e-mail címedet és a nevedet az e-DM levélre feliratkozottak
listájában is tároljuk. Ezt a listát a levelek kiküldésének technikai megvalósítása miatt
harmadik fél, az AWS (Amazon Web Services, Inc.) szerverein tároljuk, erről
bővebben a következő pontban olvashatsz.
Amennyiben nem szeretnél több levelet kapni tőlünk, nincs más dolgod, mint
valamelyik levél láblécében, vagy a weboldalon a saját adatoknál leiratkoznod. Ezzel
a leiratkozással e-mailcímedet töröljük a feliratkozottak listájából.

4. HOGYAN OSZTJÁK MEG ADATAIMAT HARMADIK FÉLLEL, ÉS
PONTOSAN KIKKEL?
Személyes adataidat mindössze két esetben osztjuk meg harmadik féllel, attól
függően, hogy mik ezek az esetek.
e-DM LEVÉLRE TÖRTÉNŐ FELIRATKOZÁS: Ebben az esetben e-mail címedet és
vele együtt a nevedet egy külön adatbázisban is tároljuk. Miért? Az e-mail cím a
levél küldésének technikai megvalósítása miatt kell. A neved pedig jogszabályi
előírások betartása miatt. Ki a harmadik fél? A kiküldést végző AWS (Amazon Web
7

Services, Inc.) amely nem jogosult ezeknek a náluk tárolt adatoknak semmilyen, a
céltól eltérő másodlagos hasznosítására.
VÁSÁRLÁS: A vásárlás során bekérjük tőled a számlázási adataidat. Miért?
Jogszabályi előírás miatt. Ki a harmadik fél? Az előfizetési folyamat során számlázási
adataidat titkosított csatornán keresztül juttatjuk el a számlázz.hu, (KBOSS.hu Kft.)
részére, hogy ők kiállíthassák Neked a jogszabályoknak megfelelő formátumú
számlát. Ezek az adatok átkerülnek hozzájuk, nálunk semmilyen nyoma nem marad.
A számlázz.hu rendszerén keresztül azonban jogszabályi előírás miatt nekünk, mint
Szolgáltató hozzá kell tudnunk férni számlázási adataidhoz és hozzáférést kell
biztosítanunk a könyvelést végző személyeknek is, tőlük titoktartási nyilatkozatot
kértünk, amely biztosítja adataid biztonságát.
A vásárlás során ezen kívül más személyes adatomat is továbbítják? Igen, a vásárlási
folyamat során, amikor átirányítunk a BARION biztonságos fizetési felületére, akkor
továbbítjuk nekik az e-mail címedet. Miért? Mert ez alapján tudjuk beazonosítani,
hogy valóban Te voltál, aki a BARIONon keresztül előfizetett az adott tartalomra.
Ezen eseteken kívül kizárólag hatósági kötelezésre adhatjuk át személyes adataidat
harmadik fél részére.
EZT ELOLVASOM JOGI NYELVEN IS
Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató által, a szolgáltatás igénybevételével, és a díj
megfizetésével kapcsolatosan személyes adatokat továbbít harmadik fél részére. A számlázási
adatokat az e-számla kiállító harmadik fél (KBOSS.hu Kft.) részére továbbítja a számla jogszabályban
előírt módon történő kiállítása céljából, valamint hozzáférést biztosít ezen számlázási adatokhoz a
Szolgáltató könyvelését végző harmadik fél részére. A Felhasználó e-mail címét, (amely a
Felhasználó beazonosítására szolgál a weboldal szerződéses szolgáltatásainak igénybevételekor)
Szoláltató a kártyás fizetési folyamat során továbbítja harmadik fél, a Barion Payment Zrt. részére az
előfizető beazonosítása céljából. Az adatok küldése titkosított csatornán keresztül biztonságosan
történik.
Felhasználó tudomásul veszi, hogy amennyiben feliratkozik az e-DM címlistára, úgy nevét és e-mail
címét a Szolgáltató az e-DM levelek kiküldését végző harmadik fél AWS (Amazon Web Services, Inc.)
részére továbbítja. A harmadik fél nem jogosult ezeknek a náluk tárolt adatoknak semmilyen, a céltól
eltérő másodlagos hasznosítására.

5. MATEKING.HU A KÖZÖSSÉGI OLDALAKON
A www.mateking.hu weboldal jelen van a Facebook, YouTube, Twitter és Instagram
közösségi oldalakon. Ha ezeken az oldalakon követsz vagy lájkolsz minket, vagy
egyszerűen csak fölkeresed a mateking.hu profilját, a közösségi oldalak üzemeltetői
- adatkezelési irányelveiktől függően - különböző cookie-kat, és más nyomkövetési
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technológiákat használhatnak, melyekkel személyes adatokat és egyéb, a
viselkedéseddel kapcsolatos információkat gyűjthetnek rólad. Ezen lehetséges
adatkezelések kapcsán mi sem adatkezelők sem adatfeldolgozók nem vagyunk, a
közösségi oldalak által esetlegesen gyűjtött adatok hozzánk nem jutnak el.
Tekintettel arra, hogy az említett közösségi oldalak adatkezelésére semmilyen
ráhatással nem rendelkezünk, és tekintettel arra, hogy ezen közösségi oldalak által
esetlegesen gyűjtött adatokhoz semmilyen hozzáférést nem kértünk, az ezen
esetleges adatkezelésekkel kapcsolatos bármilyen felelősségünket kizárjuk.

6. COOKIEK HASZNÁLATA ÉS ADATOK GYŰJTÉSE
A weboldalon tett látogatásaid során szeretnénk, hogy a lehető legjobb felhasználói
élményben részesülj. Vagyis minden oldal és tartalom villámgyorsan betöltődjön, a
személyre szabott beállításaid pontosan úgy maradjanak mindig, ahogy legutóbb
hagytad őket, és az igényeidnek megfelelő releváns tartalmat jelenítsünk meg.
Mindezeket úgynevezett cookie-k teszik lehetővé. Nade mi az ördög az a cookie?
Már mondjuk is. Ahhoz, hogy el tudd dönteni, hozzájárulsz-e a cookie-k
használatához, mindenképpen tudnod kell, hogy pontosan mik is ezek a cookie-k és
miért van rájuk szükség. Vagy épp miért nincs. Most, mintha csak egy cukrászdában
járnánk, nézzünk körül a sütik között és lássuk hányféle sütivel találkozhatunk.
Technikai cookie-k: Ezek olyan apró adatcsomagok a számítógépeden, amelyek
segítik az oldal működését. Ahhoz kellenek, hogy egy gyors, modern és
felhasználóbarát weboldalt tudjunk biztosítani Neked. Ezek nélkül sokkal lassabban,
vagy épp egyáltalán nem működne a weboldal.
Funkcionális cookie-k: A funkcionális sütik segítségével jegyezzük meg azokat a kis
apróságokat, hogy milyen állapotban hagytad el legutóbb az oldalt, hogy amikor újra
jössz, mindent pontosan ugyanúgy és ugyanott találj, ahol hagytad.
Analitikus cookie-k: Ezeket különböző látogatói szokások megismerésére használják.
Ezek segítenek abban, hogy a web fejlesztők jobban lássák, mi az, ami működik, és
mi az, ami nem, és ennek megfelelően tudják a Ti igényeiteknek megfelelően
fejleszteni a weboldalt. Abban is segít, hogy kiderüljön, mitől hatékony egy hirdetés
vagy egy kommunikáció, egy másik pedig miért nem. Megmutatja a különböző
oldalakon eltöltött időket, vagy éppen azt, miként jutottál el egy adott oldalra. Ezek
ismeretében javítani lehet a weboldal szerkezetét, működését. Tehát segítenek
olyan irányban továbbfejleszteni a weboldalt, ami még jobban megfelel a látogatói
szokásoknak, még kényelmesebb használni. Segít képet alkotni arról, milyen
eszközökről milyen földrajzi helyekről és napszaknak megfelelően milyen
intenzitással néztek egy weboldalt, illetve milyen látogatási és visszatérési trendek
alakulnak ki, mely oldalakról látogattok az adott oldalra.
Jó tudni, hogy van különbség az egy munkamenetre érvényes cookie-k és az
állandó cookie-k között. Az egy munkamenetre érvényes cookie csak addig él, amíg
be nem zárod a böngészőt. Az állandó cookie-k tovább élnek, azok nem törlődnek
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automatikusan a böngésző bezárásakor. Nade miért maradnak ott, mi a jó ebben?
Nos, ilyen állandó Cookie-k például azok, amelyek segítik az oldal gyorsabb
működését, megjegyeznek olyan dolgokat, amiket Te állítottál be magadnak a
weboldalon.
Mi van akkor, ha Te nem szeretnél ilyen cookie-kat? Hát kérem, erről is lehet
beszélni. Akár az összes cookie-t törölheted a gépedről és megakadályozhatod,
hogy újabb cookie-kat helyezzenek el a gépeden. Igaz, ettől elképzelhető, hogy
egyik vagy másik weboldal nem fog majd működni, de az is biztos, hogy nem lesz
több cookie. Komolyra fordítva a szót, van egy remek oldal,
íme: https://en.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie és itt rengeteg időt el lehet tölteni
a különféle cookie-kkal kapcsolatos információk keresgélésével. Ezen kívül a
böngésződ súgójában is utána tudsz nézni annak, hogyan tudod szabályozni a
cookie-k működését, vagy hogyan tudod törölni őket, illetve blokkolni újabb cookiek megjelenését. Ha meg szeretnéd tudni, hogyan tudod törölni a cookie-kat, vagy
hogyan tudod megakadályozni, hogy újabb cookie-k kerüljenek a gépedre, nézd
meg az erről készült összefoglalónkat itt.

7. KAPCSOLATFELVÉTELI ŰRLAP
Ha szeretnél velünk kapcsolatba lépni, akkor ezt a kapcsolatfelvételi űrlapon tudod
megtenni. Annak érdekében, hogy tudjunk válaszolni megkeresésedre, meg kell
adnod egy elérhetőséget, amire a választ küldhetjük. Semmilyen személyes
adatodat nem kérjük el, egyedül egyetlen egyet – az e-mail címedet. Az e-mail
címed, és a veled folytatott levelezések törlését bármikor kérheted tőlünk.

8. AZ ADATVÉDELMI IRÁNYELVEKBEN MEGEMLÍTETT PARTNEREINK
ÉS ELÉRHETŐSÉGEIK
Számlázó program üzemeltetője: KBOSS.hu Kft.
CÉGJEGYZÉKSZÁM: 01-09-303201
ADÓSZÁM: 13421739-2-41
SZÉKHELY: 1031 Budapest, Záhony utca 7.
WEBOLDAL: https://www.szamlazz.hu
Könyvelés: FINESSE Kkt.
CÉGJEGYZÉKSZÁM: 01-03-023666
ADÓSZÁM: 29568240-1-43
SZÉKHELY: 1126 Budapest, Galántai utca 10. mfsz 3.
Online fizetési szolgáltató: Barion Payment Zrt.
CÉGJEGYZÉKSZÁM: 01-10-048552
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ADÓSZÁM: 25353192-2-43
SZÉKHELY: 1117 Budapest, Infopark sétány 1. I. ép. 5. em. 5.
WEBOLDAL: https://www.barion.com/hu
Hírlevél és e-DM kézbesítési szolgáltató: Amazon Web Services, Inc.
ADÓSZÁM: NTT0415USASR008
SZÉKHELY: 410 Terry Ave North Seattle , WA 98109-5210 , US
WEBOLDAL: https://aws.amazon.com/
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