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Süti tájékoztató 

A jelen Cookie tájékoztató a honlap használatával kapcsolatos adatkezelésről nyújt tájékoztatást. A 

honlapot az MMS Communications Hungary Kft. (1056 Budapest, Irányi utca 17., Cg.: 01-09-075283, 

adószám: 10516771-2-44, adatvédelmi kapcsolattartó email cím livia.konya@saatchi.hu, mint 

adatfeldolgozó üzemelteti és kezeli a Samsung Zrt. (5126 Jászfényszaru, Samsung tér 1., Cg.: 16-10-

001767, adószám: 10276451-2-16), mint adatkezelő megbízásából.  

Részletesen az alkalmazott cookiekról és a kapcsolódó adatkezelésről: 

1. Webszerver naplózása 

Honlapunk látogatása során a webszerver automatikusan naplózza a felhasználó tevékenységét. 

Kezelt személyes adatok köre: IP cím, a látogatás időpontja, az az információ, hogy melyik linkre 

kattint a látogató.. 

Az adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja, tekintettel arra, hogy az adatkezelőnek 

jogos érdeke fűződik a szerveresemények részletes nyomon követéséhez. 

Az adatkezelés időtartama:  Az adatokat 30 napig kezeljük, ezt követően az adatok törlésre kerülnek. 

 

2. Statisztikai/analitikai sütik 

Kategória 
megnevezése  

 Statisztikai/Analitikai sütik 

Szolgáltató/Service 
provider  

Süti 
megnevezése/Name of 
the cookie  

Süti célja/ Purpose 
of the cookie  

Időtartam/ The 
duration of their use  

 
Google 

 

_ga  
 
Used to distinguish 
users. 

 
2 years 

_gid Used to distinguish 
users 

24 hours 

_gat Used to throttle 
request rate. If Google 
Analytics is deployed 
via Google Tag 
Manager, this cookie 
will be named 
_dc_gtm_<property- 
id>. 

1 minute 

AMP_TOKEN  Contains a token that 
can be used to 
retrieve a Client ID 
from AMP Client ID 
service. Other 
possible values 
indicate opt-out, 
inflight request or an 
error retrieving a 
Client ID from AMP 
Client ID service. 

30 seconds to 1 
year  

_gac_<property-id> Contains campaign 
related information for 
the user. If you have 
linked your Google 
Analytics and Google 
Ads accounts, Google 
Ads website 
conversion tags will 

90 days 
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read this cookie 
unless you opt-out. 
Learn more. Learn 
more.  
 

 

Honlapunk a Google Tag Manager címkekezelő szolgáltatását veszi igénybe. A szolgáltatás nem kezel 

személyes adatot, azonban lehetővé teszi, hogy az analitika működtetése érdekében a microsite a 

Google webanalitikai szoftvert használja, amely cookiekat használ, melyről a következő címen kaphat 

bővebb tájékoztatást: https://policies.google.com/privacy?hl=en. 

Adatkezelés célja: a látogatók egymástól való megkülönböztetése, a felhasználók aktuális 
munkamenetének azonosítása, az annak során megadott adatok tárolása, az adatvesztés 
megakadályozása, a felhasználók azonosítása, nyomon követése, webanalitikai mérések.  
 
Kezelt személyes adatok köre: A Google Analytics tájékoztatása alapján a szolgáltatás belső cookie-

kat, az eszközzel/böngészővel, az IP-címmel, illetve a webhelyen/alkalmazásban végzett 

tevékenységekkel kapcsolatos adatokat gyűjt, mindazonáltal az adatfeldolgozó tájékoztatja a 

látogatókat, hogy a Google Analytics platformon csak aggregált forgalmi és weboldal használati 

adatokat, valamint egyéni User ID-kat lát.  Tájékoztatjuk, hogy adatkezelő gondoskodott az IP címének 

maszkolását illetően, azaz a Google Analytics sem tárolja az Ön IP címét. 

 
A cookie használatának jogalapja: az Ön kifejezett hozzájárulása a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) 

pontja szerint, mely hozzájárulást tevőlegesen a honlapon első alkalommal történő látogatás alkalmával 

a weboldal alján megjelenő szkripten az „Összes süti elfogadása” feliratra történő kattintással tudja 

kifejezni.  A hozzájárulását, illetve a beállításokat a későbbiekben is tudja módosítani, így a korábban 

megadott hozzájárulását is vissza tudja vonni a weboldal alján megtalálható „Beállítások ikonra 

kattintva, ekkor újra elérhetővé válik a szkript, ahonnan elérheti a cookie beállításokat. 

3. Cookie beállítások 

Tájékoztatjuk, hogy a böngészési előzmények törlésével el tudja távolítani az összes cookie-t 

eszközéről. Az általában használt böngészőprogramok lehetővé teszik, hogy a felhasználók minden 

cookie-t letiltsanak az eszközükön. Ennek beállítása érdekében az kérjük, hogy tekintse meg az Ön által 

használt böngésző adatvédelmi és cookie-kra vonatkozó beállításait. 

Amennyiben a(z) 

• Google Chrome böngészőt használja, a következő linken (amely linken kiválaszthatja, hogy 

Android, IOS szoftvert használó eszközén vagy számítógépén szeretné megtenni ezeket a 

beállításokat) kaphat további információt a cookie-k törléséről, engedélyezéséről és 

kezeléséről: 

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=hu&co=GENIE.Platform%3DAndroid&oc

o=0 

• Firefox böngészőt használja, a következő linken kaphat további információt a cookie-k 

törléséről, engedélyezéséről és kezeléséről: https://support.mozilla.org/hu/kb/sutik-informacio-

amelyet-weboldalak-tarolnak-szami 

• Microsoft Edge böngészőt használja, a következő linken kaphat további információt a cookie-k 

törléséről, engedélyezéséről és kezeléséről: https://support.microsoft.com/hu-hu/microsoft-

edge/cookie-k-t%C3%B6rl%C3%A9se-a-microsoft-edge-ben-63947406-40ac-c3b8-57b9-

2a946a29ae09 

• Opera böngészőt használja, a következő elérési útvonalon kaphat további információt a cookie-

k törléséről, engedélyezéséről és kezeléséről: opera://settings/privacy?search=cookie  

• Safari böngészőt használja, a következő linken kaphat további információt a cookie-k törléséről, 

engedélyezéséről és kezeléséről: https://support.apple.com/en-ie/guide/safari/sfri11471/mac 

 

 

https://support.google.com/google-ads/answer/7521212
https://support.google.com/google-ads/answer/7521212
https://policies.google.com/privacy?hl=en
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=hu&co=GENIE.Platform%3DAndroid&oco=0
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=hu&co=GENIE.Platform%3DAndroid&oco=0
https://support.mozilla.org/hu/kb/sutik-informacio-amelyet-weboldalak-tarolnak-szami
https://support.mozilla.org/hu/kb/sutik-informacio-amelyet-weboldalak-tarolnak-szami
https://support.microsoft.com/hu-hu/microsoft-edge/cookie-k-t%C3%B6rl%C3%A9se-a-microsoft-edge-ben-63947406-40ac-c3b8-57b9-2a946a29ae09
https://support.microsoft.com/hu-hu/microsoft-edge/cookie-k-t%C3%B6rl%C3%A9se-a-microsoft-edge-ben-63947406-40ac-c3b8-57b9-2a946a29ae09
https://support.microsoft.com/hu-hu/microsoft-edge/cookie-k-t%C3%B6rl%C3%A9se-a-microsoft-edge-ben-63947406-40ac-c3b8-57b9-2a946a29ae09
https://support.apple.com/en-ie/guide/safari/sfri11471/mac
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4. Érintettek jogai és jogorvoslat 
 

Érintettek jogai 

A cookiek-kal kapcsolatban, ahogy azt a fentiekben is bemutattuk, az érintett gyakorolhatja a 

hozzájárulásának visszavonását, ezáltal megszűnik az adatkezelés (a visszavonás nem érinti a már 

megtörtént felhasználás jogszerűségét) és az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek 

figyelembevételével adatfeldolgozó megteszi az ésszerűen elvárható intézkedéseket kérelme 

teljesítése érdekében. 

Az érintett jogosult arra, hogy 

a) kérésére visszajelzést kapjon arról, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és 
ha igen, úgy a személyes adatokhoz és a GDPR 15. cikk (1) bekezdésében rögzített 
információkhoz hozzáférést kapjon írásban, email útján.  

b) kérésére az Adatkezelő nevében eljáró adatfeldolgozó a személyes adatait indokolatlan 
késedelem nélküli helyesbítse, 

c) kérésére az Adatkezelő nevében eljáró adatfeldolgozó indokolatlan késedelem nélkül törölje az 
érintettre vonatkozó személyes adatokat (elfeledtetéshez való jog), amennyiben nem áll fenn 
korlátozó feltétel,  

d) kérésére az Adatkezelő nevében eljáró adatfeldolgozó korlátozza az adatkezelést, amennyiben 
a GDPR 18. cikkében foglalt valamelyik feltétel teljesül, 

e) tiltakozzon az adatkezelés ellen. 
 

Jogérvényesítés és jogorvoslat 

Az érintett kérelme nyomán legkésőbb 1 hónapon belül írásban tájékoztatjuk a megtett intézkedésekről. 

Amennyiben kérésének teljesítésére 30 napnál hosszabb idő szükséges (figyelemmel a kérelem 

összetettségére és a kérelmek számára), úgy erről a kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül, 

indokolással együtt tájékoztatjuk és a határidőt legfeljebb további 1 hónappal hosszabbítjuk meg. 

Költségtérítést érvényesítünk, ha kérelme egyértelműen megalapozatlan, vagy ismétlődő jellege miatt 

túlzó. A költségtérítést a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával és az adminisztratív költségek 

figyelembevételével határozzuk meg, melyről írásban értesítjük. A már megfizetett költségtérítést 

visszafizetjük, ha az adatokat jogellenesen kezeltük, vagy a tájékoztatás kérése helyesbítéshez 

vezetett. 

Ha az érintett a a)-e) pontok szerinti kérelmét nem teljesítjük, a kérelem kézhezvételét követő 25 napon 

belül írásban vagy az érintett hozzájárulásával elektronikus úton közöljük a kérelem elutasításának 

ténybeli és jogi indokait. 

Az a)-e) pontokban foglalt jogosultságokra irányuló kérelem elutasítása esetén tájékoztatjuk az érintettet 

a bírósági jogorvoslat, továbbá az adatvédelmi hatósághoz fordulás lehetőségéről. 

Amennyiben a jelen Tájékoztatóval kapcsolatban kérdése, észrevétele van, vagy egyebekben úgy érzi, 

hogy sérültek a személyes adatok kezelésével összefüggő jogai, úgy kérjük forduljon hozzánk 

bizalommal a fentiekben megjelölt adatvédelmi kapcsolattartó email címén keresztül. 

Az érintett személyes adatai kezelésével kapcsolatosan az érintett a jogainak megsértése esetén az 

adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. Minden érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen egy felügyeleti 

hatóságnál – különösen a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés 

helye szerinti tagállamban – ha az érintett megítélése szerint a rá vonatkozó adatok kezelése megsérti 

a GDPR-ban foglaltakat. 

Amennyiben az Ön szokásos tartózkodási helye, munkahelye az Európai Unió tagállamában található, 

úgy Ön jogosult a tagállamban található felügyeleti hatóságnál panaszt tenni. Amennyiben szokásos 

tartózkodási helye, munkahelye Magyarországon található úgy panaszával a Nemzeti Adatvédelmi és 

Információszabadság Hatósághoz (székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-11., postai cím: 1363 

Budapest, Pf.: 9.) fordulhat. 


