Cookie („Süti”) Kezelési Tájékoztató
A Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara által üzemeltetett https://gyorffybalazs.hu/ url
címen elérhető weboldal sütiket használhat a weboldal működtetése, használatának megkönnyítése, a weboldalon
végzett tevékenység nyomon követése, releváns hirdetések megjelenítése, valamint a honlap biztonságának,
hatékonyságának növelése érdekében jelen tájékoztatóban foglaltak szerint.
1. Adatkezelő
Adatkezelő: Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara (a továbbiakban: NAK vagy
Nemzeti Agrárgazdasági Kamara vagy Adatkezelő)
Székhely: 1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113.
Nyilvántartási szám: 01-03-0000031
Képviseli: Győrffy Balázs országos elnök
E-mail: ugyfelszolgalat@nak.hu
Telefon: +36 80 900 365
Postafiók: Budapest, Pf. 583, 1519
Adatvédelmi tisztviselő: dr. Nagy Nóra
Adatvédelmi tisztségviselő elérhetősége: adatvedelem@nak.hu
2. Fogalmak
Weboldal: https://gyorffybalazs.hu/
Weboldal üzemeltetője: Reon Digital Kft. (székhely: 1093 Budapest, Boráros tér 7. 1. lház. 7. em. 12.)
Szolgáltató: Nemzeti Agrárgazdasági Kamara
Felhasználó (Ön): Az a természetes személy, jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság
vagy egyéb személy, szervezet, aki/amely a Weboldalra belép, illetve – amennyiben az lehetséges - azon regisztrál,
és a Weboldalon elérhető szolgáltatást igénybe veszi (mint például: Adatkezelő hírlevelére iratkozik fel), a
Weboldal funkcióit használja (mint például: a Kapcsolat fül alatt e-mail címe megadásával üzenetet küld
Adatkezelő részére).
Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv,
amely az Adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.
3. Mi is az a süti és a mi a funkciója?
A cookie (magyarul „süti”) egy olyan kisméretű adatcsomag, egy olyan kisméretű adatcsomag, amit az internetes
szolgáltatások a böngészőben tárolnak el, tehát egy olyan mini fájl, amelyet betűk és számok alkotnak, és amelyet
a Felhasználó eszközére küld a Szolgáltató a Szolgáltató szerveréről. A cookie-k segítségével képet kaphatunk az
adott felhasználó honlap-látogatási-, internet használati szokásairól, történetéről. Ez segíti a felhasználóbarát
honlap kialakítását, a látogatók online élményének növelését.
A sütik származásuk (2.1.), feladatuk (2.2.), lejárati idejük (2.3.) szerint csoportosíthatók:
3.1. Belső és külső sütik
Belső cookie-k azok, melyeket az Ön által felkeresett honlap használ. Így például a Weboldalunkra látogatva
a mi webszerverünk telepít az Ön eszközére. A belső cookie-k által gyűjtött információkat csak az adott
honlap (így Weboldalunkra látogatás esetében, csak a mi Weboldalunk) tudja feldolgozni és hasznosítani.
Egy honlap külső szolgáltatásokat is igénybe vehet, amelyek szintén használnak saját cookie-kat. Ezeket
hívjuk harmadik féltől származó cookie-knak. (Weboldalunk esetében ilyenek például a Google által használt
sütik.)
3.2. Alapműködést biztosító, statisztikai célú és marketing sütik

Az alapműködést biztosító sütik a honlap működéséhez elengedhetetlenek. A honlap ezek nélkül nem vagy
hiányosan tud működni. Az ilyen sütik használatához nincs szükség az Ön külön hozzájárulására, ezek
ugyanis az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő
szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A.§ (3) bekezdésére figyelemmel a
weboldal üzemeltetőjének a weboldal megfelelő működéséhez szükséges jogos érdekére tekintettel az Ön
külön hozzájárulása nélkül is alkalmazhatók alkalmazásukra vonatkozó megfelelő tájékoztatás mellett.
A statisztikai célú sütik statisztikai adatokat gyűjtenek arról, hogy hogyan használja a honlapot (pl. miként
görgeti le a honlapot, mire klikkel, mit tekint meg). Ezek a sütik a honlap működéséhez nem
elengedhetetlenül szükségesek, így alkalmazásukra hozzájárulás esetén van lehetőség.
A marketing célú sütik célja személyre szabottan reklámok megjelenítése különböző reklámfelületeken.
Ehhez a süti elemzi, hogy Ön hol, hogyan, hányszor tekintette meg a honlapot, vagy például elemzi, hogy
hol, hányszor tekintette meg a videókat. Ezek a sütik az Ön hozzájárulása nélkül nem tudják Önt személy
szerint beazonosítani, azonban Önről egyéb információkat gyűjtenek, mint pl. hogy melyik oldalt nézte meg,
a felhasználó a weboldal mely részére kattintott. Amennyiben azonban ehhez hozzájárult, a weboldal
használat nyomon követése során összegyűjtött információkat a személyes adatokkal együttesen
felhasználhatja a Weboldal üzemeltetője fel, így a marketing kommunikációt testre szabva.
3.3. Munkamenet és maradandó sütik
A maradandó sütik azok, melyek – a munkameneti sütikkel ellentétben – tartósan el vannak mentve az Ön
számítógépén, tehát nem törlődnek automatikusan, amikor Ön bezárja a böngészőprogramot. Ennek
köszönhetően a weboldal így képes Önt, mint visszatérő látogatót, felismerni. Alapvetően a maradandó sütik
önmagukban nem alkalmasak az Ön azonosítására, azonban az egyéb adatokkal összerendelve már képesek
erre. A maradandó sütik lejárati idejét a jelen tájékoztató 4.3. pontjában tüntettük fel.
A munkamenet sütiket az Ön gépe (számítógép, mobileszköz, notebook, egyéb) ideiglenesen tárolja, azok
gyakorlatilag a munkamenete végével, illetve a böngészője bezárásával automatikusan törlődnek (például
nem kell ismételten kitöltenie egy információt), ezek célja legtöbbször az adatvesztés megakadályozása.
4. A Weboldal használatával Önről gyűjtött információk
4.1. Az Adatkezelő által automatikusan rögzített adatok
Amikor Ön meglátogatja a Weboldalunkat az Ön személyének azonosításra alkalmas adatokat a sütik csak
abban az esetben tárolnak, ha Ön ilyen adatokat a weboldal használata közben megadott (pl. a Kapcsolat
fülnél e-mail címe és az Ön által egyéb rendelkezésünkre bocsátott információ pl. kapcsolatfelvétel oka,
amennyiben Ön az Elküldöm gombra kattintott, vagy a Hírlevél feliratkozása során megadott neve és e-mail
címe, amennyiben a Feliratkozom gombra kattintott és elfogadta a hírlevélre vonatkozó adatkezelési
tájékoztatóban foglaltakat). Az ilyen személyes adat kezelésére vonatkozó adatkezelésről a „a
gyorffybalazs.hu weboldallal és az azzal összefüggésben végzett személyes adatok” kezelésére vonatkozó
adatkezelési tájékoztató tartalmazza, amelyet a Weboldalon elérhet.
A honlap megtekintése során annak látogatottságának méréséhez és látogatóinak viselkedésének
figyeléséhez, statisztikák készítéséhez és hirdetései eredményességéhez Google Analytics, Google AdWords,
és Facebook pixel is használatra kerülhetnek.
További részletes információkat az alábbi oldalakon olvashat a Google és a Facebook adatkezeléséről:
Google: https://privacy.google.com/your-data.html
Facebook: https://www.facebook.com/about/privacy/
Adatkezelés jogalapja és célja

Az adatkezelés jogalapja 2016/679 számú Általános adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja
alapján az érintett természetes személy Felhasználó hozzájárulása, melyet a Weboldal látogatásával ad meg.
Amikor a Weboldalunkat első alkalommal látogatja meg, akkor egy pop-up (felugró) ablak jelenik meg a
képernyő alján, amely tájékoztatja Önt, mint Felhasználót arról, hogy az Adatkezelő a Weboldalon milyen
sütiket alkalmaz, és Ön meg tudja határozni azt, hogy mely sütikhez adja a hozzájárulását. Ez a felugró ablak
tartalmaz egy linket ehhez a Süti Kezelési Tájékoztatóhoz is.
Az automatikusan rögzített adatok kezelésének ideje: A Weboldal megtekintésétől számított 365 nap.
4.2. Az Adatkezelő által alkalmazott sütik céljai:
•
•
•
•

Weboldal használati statisztika készítése
Google hirdetések optimalizálása
Facebook hirdetések optimalizálása
Weboldal teljesítményének optimalizálása

4.3. A Weboldal használatával Önről gyűjthető adatok:
• IP cím
• Böngésző típusa
• Operációs rendszer
• Facebookon használt név és nyilvános profilkép
• Rendszertevékenység
• Weboldalon belüli tevékenység (meglátogatott oldalak, interakciók)
4.3. A Weboldalon alkalmazott sütik:
4.3.1. Alapműködést biztosító sütik
Az adatkezelés jogalapja: A NAK jogos érdeke a Weboldal megfelelő működésének biztosítása érdekében:
név

Sütikezelési beállítások

cél

A sütik elfogadását
rögzíti, így az elfogadást
követően a sütikről szóló
felugró ablak egy évig
jelenik meg újra a
Felhasználónak,
amennyiben
nem
inkognító
módban
használják a Weboldalt

adatkezelés
időtartama
Egy év

sütiszolgáltató

Saját süti

4.3.2. Statisztikai célú sütik
Az adatkezelés jogalapja: Az Ön hozzájárulása. Hozzájárulása visszavonása esetén nem kapunk adatot az Ön
Weboldal használatára vonatkozóan.

név
_ga

cél
A
Felhasználók
megkülönböztetésére
szolgál.

adatkezelés időtartama
Kettő év

sütiszolgáltató
Google Analytics

4.3.3. Marketing célú sütik
Az adatkezelés jogalapja: Az Ön hozzájárulása. Hozzájárulása visszavonása esetén nem kapunk adatot az Ön
Weboldal használatára vonatkozóan.
név

cél

adatkezelés időtartama

sütiszolgáltató

fbpixel

Remarketing eszközöket
szolgál

Harminc nap

Facebook

Adwords

Remarketing eszközöket
szolgál

180 nap

Google Adwords

4.4. Adatfeldolgozók
A honlap tárhelyét és karbantartását a REON Digital Kft. (székhely:1095 Budapest Boráros tér 7. e-mail
cím:info@reon.digital) biztosítja.
5. A sütik engedélyezése, letiltása:
Nincs szükség különleges beállításokra a böngészőjének ahhoz, hogy cookie-kat tudjon a számítógépére letölteni.
Alapbeállítás esetén a böngészője fogadni tudja a cookie-kat, és egy listán tárolja őket. Ön bármikor törölheti a
Weboldal látogatására használt eszközén eltárolt sütiket. További információkat Ön a saját böngészőjének
súgójában vagy a lent felsorolt legnépszerűbb böngészők beállítására mutató linkeken talál.
Kérjük, vegye figyelembe, hogy amennyiben úgy dönt, hogy a cookie-k használatát letiltja, az a Weboldal
korlátozott működését vonhatja maga után, a Weboldal bizonyos funkcióiról ezzel lemond.
A legnépszerűbb böngészők süti beállításait az alábbi linkeken érheti el:
Microsoft Internet Explorer
Microsoft Edge
Firefox
Chrome
Safari
A http://www.networkadvertising.org/choices/ linken lehetőség van egyéb külső szolgáltatók Cookie-jainak a
letiltására is.

6. A Felhasználó jogai személyes adatai kezelésével kapcsolatban
Ön kérheti az Önre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének
korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen.
Ha Ön úgy ítéli meg, hogy Adatkezelő a személyes adatainak kezelése során megsértette a hatályos adatvédelmi
követelményeket, akkor
- panaszt nyújthat be a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1125 Budapest,
Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5. E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, honlap:
www.naih.hu), vagy
- lehetősége van adatainak védelme érdekében bírósághoz fordulni, amely az ügyben soron kívül jár el.
Ebben az esetben szabadon eldöntheti, hogy a lakóhelye (állandó lakcím) vagy a tartózkodási helye
(ideiglenes lakcím), illetve az Adatkezelő székhelye szerint illetékes törvényszéknél nyújtja-e be
keresetét. A lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszéket megkeresheti a
http://birosag.hu/ugyfelkapcsolati-portal/birosag-kereso oldalon. A NAK székhelye szerint a perre a
Fővárosi Törvényszék rendelkezik illetékességgel.
- ugyanakkor javasoljuk, hogy először Adatkezelőt keresse fel az Ön beazonosítására alkalmas
megkeresésében panasza megjelölésével jelen tájékoztató 1. pontjában jelölt elérhetőségek valamelyikén.
Személyes adatainak kezelésével kapcsolatban további tájékoztatást a http://www.nak.hu/adatvedelem címen
közzétett, NAK-SZ-14 számú adatvédelmi és adatkezelési szabályzat és a https://gyorffybalazs.hu/ Weboldalon
közzétett „a gyorffybalazs.hu weboldallal és az azzal összefüggésben végzett személyes adatok” kezelésére
vonatkozó adatkezelési tájékoztató tartalmazza.
7. A Weboldalon hivatkozott linkek
A Weboldal olyan linkeket is tartalmazhat, amelyeket nem az Adatkezelő üzemeltet, csupán a Felhasználók
tájékoztatását szolgálják. Az adatkezelőnek nincsen befolyása ezen honlapok tartalmára és biztonságára, így
kifejezetten kérjük, hogy mielőtt ezeken az oldalakon bármilyen adatát megadná olvassa el ezen honlapok
adatkezelésére és süti beállításaira vonatkozó tájékoztatót.
Hatályos: 2020. október 26.

