Adatkezelési tájékoztató
a https://campus-setany.hu/ oldalon használt sütikről
1. Az adatkezelő megnevezése
Adatkezelő: Lövölde Invest Kft. (továbbiakban: Adatkezelő)
Székhely: 8000 Székesfehérvár, Kadocsa utca 84
Cégjegyzékszám: 07-09-026928
Adószám: 25545467-2-07
Honlap: https://campus-setany.hu
Email: info@campus-setany.hu
A jelen adatkezelési tájékoztató az Adatkezelő által üzemeltetett https://campus-setany.hu
internetes weboldal (a továbbiakban: „Weboldal”) látogatása során az azon alkalmazott
sütikkel (cookie) kapcsolatban nyújt tájékoztatást.
2. Értelmező rendelkezések
Az alábbi értelmező rendelkezések a GDPR alapján kerültek meghatározásra:
Személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó
bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett
módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online
azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális
vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;
Az érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő
tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a
megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt
érintő személyes adatok kezeléséhez;
Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely
egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy
másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami
jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös
szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;
Adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem
automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés,
rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés,
betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő
hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve
megsemmisítés.
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Süti (cookie): A süti (angolul: cookie) egy információcsomag, amelyet a szerver küld a
böngészőnek, majd minden egyes kérés alkalmával a böngésző visszaküldi azt a szervernek, a
kiszolgáló által meghatározott adattartalommal. Ennek az a célja, hogy az Ön által látogatott
oldal internetes beállításait elmentse, így, ha újra azt a honlapot keresi fel azonos eszközről,
az oldal már emlékezni fog az Ön által beállított paraméterekre. Sütiket a leggyakrabban
hirdetések, szolgáltatások személyre szabásához, a honlap forgalmának elemzéséhez
használnak. A jelenleg hatályos jogszabályok értelmében sütiket csak abban az esetben
tárolhatunk a termináleszközén, ha erre feltétlenül szükség van, elengedhetetlen a honlapunk
működéhez, ezeket nevezzük szükséges sütiknek. Minden egyéb típusú süti használatához a
hozzájárulására van szükségünk.
3. A Weboldal által használt cookie-k
a.) Az oldal működéséhez elengedhetetlen technikai sütik
Név
ci_session

Szolgáltató
Saját

cpm_cookie_o

Saját

csrf_token

Saját

Cél
Felhasználói
munkamenet
azonosító süti, mely
segítséget nyújt a
honlapon
történő
navigációban.
A felhasználó által
kiválasztott süti szint
tárolására használt
süti.
Az oldalon található
űrlapok
biztonsághoz
működéshez
elengedhetetlen
cookie.

Lejárat
Session
(Munkamenet)

1 év

2 óra

Az adatkezelés jogalapja: az Adatkezelő jogos érdeke (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja).
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b.) Statisztikai sütik
A statisztikai sütik által nyert adatok segítenek megérteni, hogy a látogatók hogyan lépnek
kapcsolatba az oldallal. Az így kezelt személyes adatokat anonim módon gyűjtjük.
Név

Szolgáltató

_ga
Google

Cél
Egyedi
azonosítót regisztrál,
amelyet
statisztikai
adatok
előállítására használnak arról,
hogy a látogató hogyan használja a
weboldalt.

Lejárat

2 év

_gid

Google

Felhasználók megkülönböztetése.

24 óra

_gat

Google

Felhasználók megkülönböztetése,
oldal analitika.

10 perc

_gat_gtag_<propertyid>

Google

A felhasználói fiókhoz vagy a
weboldalhoz kapcsolódó egyedi
azonosító számot tartalmaznak a
névben szereplő mintaelemek. A
_gat cookie változata, amelyet a
nagy látogatottságú oldalakon
arra használnak, hogy limitálják a
Google által felvett adatokat.

1 perc

Ez a cookie gyűjti a weboldal
statisztikákat
és
méri
a
konverziókat.

1 hónap

1P_JAR

Google

CONSENT

Google

Google mapshez szükséges
cookiek.

NID

Google

Ez a süti segít abban, hogy testre
szabott hirdetéseket jelenítsünk
meg Önnek a Google-ben.

20 év

6 hónap

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja).
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Az Adatkezelő által használt statisztikai eszköz a Google Analytics. Google Analytics a Google
Inc. (a továbbiakban: Google) által biztosított internetes elemző szolgáltatás. A Google
Analytics sütiket használ. A honlap használatával kapcsolatban létrehozott információ (IP cím)
az Amerikai Egyesült Államokban található Google-szerverre kerül és ott tárolják. Ezt
megelőzően az IP cím névtelenítése érdekében a Google lerövidíti az IP-címet az Európai Unió
tagállamain és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás részes államain belül. A
Google ezen információk alapján értékeli a weboldalhasználatot, és weboldalaktivitással
kapcsolatos jelentéseket készít, valamint további weboldal- és internethasználattal
kapcsolatos szolgáltatásokat nyújt részünkre. A Google Analytics szolgáltatása révén
továbbított IP-címet nem kapcsolják össze a Google más adataival. Teljes IP-címet csak
kivételes esetekben továbbítanak a Google amerikai szervereire, ahol szintén lerövidítésre
kerülnek. A böngésző megfelelő beállításainak kiválasztásával elutasíthatja a sütik használatát.
Megtilthatja azt is, hogy a Google gyűjtse és feldolgozza a sütik által létrehozott és a
weboldalhasználatra vonatkozó adatokat (beleértve az IP-címet is). Ehhez töltse le és telepítse
a
következő
linken
található
beépülő
böngészőmodult:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en
Az IP-cím anonimizálását követően azok többé nem hozható kapcsolatba Önnel. A statisztikai
célból feldolgozott adatok a Google Analytics rendszerében 26 hónap után törlésre kerülnek.
Az adatkezeléssel érintettek kategóriái: a honlapra látogató természetes személyek
Címzettek: *Lövölde Invest Kft. székhely: 8000 Székesfehérvár, Kadocsa u. 84. adószám:
cégjegyzékszám:07-09-026928
For Home Ingatlan Kft. székhely: 8000 Székesfehérvár, Kossuth u. 15. cégjegyzékszám: 0709032000*
c.)

Remarketing sütik

Süti neve

Szolgáltató

Cél

Lejárati idő

_fbp

A Facebook
szolgáltatásainak
biztosítása
érdekében használt
sütik.

Látogatási
információk
tárolására.

3 hónap

További információk
Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja).
Az adatkezeléssel érintettek kategóriái: a honlapra látogató természetes személyek.
Ez a süti segíti abban az Adatkezelőt, hogy hirdetéseit olyan felhasználók számára tegye
elérhetővé, akik már ellátogattak a Weboldalra, miközben be voltak jelentkezve a Facebookra
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vagy a Facebook Advertising által üzemeltetett digitális platformra. A Facebook által használt
sütikkel kapcsolatos részletes tájékoztatás a következő
linken található:
https://www.facebook.com/policies/cookies

4. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok
Az érintettek számára a Társaság, azaz az Adatkezelő biztosítja a GDPR-ban rögzített jogokat,
amelyek az alábbiak:
➢ Tájékoztatáshoz (előzetes tájékoztatáshoz) való jog értelmében az adatkezelő köteles
megfelelő tájékoztatást nyújtani az érintettnek a személyes adatok kezelésének útjával
és körülményeivel kapcsolatban (GDPR (60) preambulumbekezdés),
➢ Az Ön által adott hozzájárulás tetszőleges visszavonásának joga az Ön hozzájárulása
alapján folytatott adatkezelés leállítása érdekében. A hozzájárulás visszavonása a
visszavonást megelőzően folytatott adatkezelés törvényességét nem érinti (GDPR 7.
cikk),
➢ Az adatkezelésre vonatkozó információkhoz és a kezelt adatokhoz való hozzáférési jog
(GDPR 15. cikk),
➢ Pontatlan adatok helyesbítéséhez vagy a hiányos adatok kiegészítéséhez való jog
(GDPR 16. cikk),
➢ A személyes adatok törlésének kéréséhez való jog, illetve – amennyiben a személyes
adatokat nyilvánosságra hozták – annak a joga, hogy az adatokat kezelő más
adatkezelőket a törlésre irányuló kérésről tájékoztasson /elfeledtetéshez való jog/
(GDPR 17. cikk),
➢ Az adatkezelés korlátozásának kéréséhez való jog (GDPR 18. Cikk),
➢ Annak joga, hogy az érintett a rá vonatkozó személyes adatokat tagolt, széles körben
használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá, hogy kérje ezeknek az
adatoknak egy másik adatkezelőhöz történő továbbítását /adathordozhatósághoz
való jog/ (GDPR 20. cikk),
➢ Amennyiben az adatkezelésre közérdekből vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlása
keretében végzett feladat végrehajtásához, illetve az adatkezelő vagy egy harmadik fél
jogos érdekei alapján van szükség, megilleti a tiltakozáshoz való jog az ilyen
adatkezelés leállítása érdekében (GDPR 21. cikk),
➢ A felügyeleti hatóságnál történő panasztétel joga, amennyiben Ön úgy ítéli meg, hogy
az adatkezelés a GDPR rendelkezéseibe ütközik (GDPR 77. cikk).
Az egyes jogok részben vagy egészben korlátozottak vagy további feltételhez kötöttek
lehetnek.
Ha törölni szeretné a Weboldalról származó – hozzájáruláshoz kötött – sütiket, vagy nem
kívánja használni azokat, az alábbi tájékoztatók alapján tudja kikapcsolni ezeket:
Internet Explorer esetén:
https://support.microsoft.com/hu-hu/help/278835/how-todelete-cookie-files-in-internetexplorer
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Chrome esetén:
https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=hu
Firefox esetén:
https://support.mozilla.org/hu/kb/sutik-engedelyezese-es-tiltasa-amit-weboldak-haszn
Safari esetén:
https://support.apple.com/hu-hu/guide/safari/sfri11471/mac

5. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítési lehetőség
Az érintett, a személyes adatainak védelméhez fűződő jogainak érvényesítésével
kapcsolatosan az Adatkezelőhöz az 1. pontban megjelölt elérhetőségeken keresztül fordulhat.
Az érintett a személyes adatainak védelméhez fűződő joga sérelme esetén jogorvoslatért
fordulhat a következő Hatósághoz:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) postacím:
1363 Budapest, Pf.: 9.
telefon: +36 (1) 391-1400 honlap:
www.naih.hu
email: ugyfelszolgalat@naih.hu
Az érintett, ha a személyes adatai kezelésének jogellenességét tapasztalja, polgári pert
kezdeményezhet az Adatkezelő ellen. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A
per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye szerinti törvényszék előtt is
megindítható. Adatkezelő székhelye szerint eljáró bíróság a Székesfehérvári Törvényszék
(8000 Székesfehérvár, Dózsa György út 1., +36 22 313 336)
Jelen tájékoztatást a weboldalon elvégzett módosítások alkalmával, valamint meghatározott
időközönként felülvizsgáljuk és
a
mindekor
hatályos
tájékoztató a
https://campus-setany.hu/adatvedelem oldalon lesz elérhető.
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