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1) Bevezetés 

 

A cookie egy kisméretű fájl, mely csak betűket és számokat tartalmaz, és ami egy felhasználó 

számítógépén, mobiltelefonján vagy egyéb, Internetes hozzáférést biztosító eszközén tárolható. A 

cookie egy információcsomag, amelyet az adott webszerver küld a böngészőnek, majd a böngésző 

visszaküld a szervernek, minden, a szerver felé irányított kérés alkalmával. A sütik „passzívak”, azaz 

nem tartalmaznak futtatható állományokat, vírusokat, illetve kémprogramokat (skyware), valamint nem 

férnek hozzá a felhasználó merevlemezének adataihoz. Ezek a fájlok lehetővé teszik a felhasználó 

Internetezésére használt eszközének felismerését, és ezáltal releváns, a felhasználó igényeihez igazított 

tartalom megjelenítését. A sütik a felhasználó számára egyszerűbb böngészést biztosítanak, és 

elősegítik, hogy a Társaság a felhasználó számára minél kényelmesebb szolgáltatásokat nyújtson. Ezek 

közé tartoznak az online adatbiztonsággal kapcsolatos igények vagy a releváns reklámok. A kapott 

statisztikai eredményeket felhasználva tudja a Társaság az oldal szerkezetét és tartalmát az igényének 

megfelelően alakítani, mindezt a felhasználók anonimitásának megőrzése mellett. 

 

Társaságunk honlapja a weboldal használata során a látógatóról, illetve az általa böngészésre használt 

eszközről az alábbi adatokat rögzíti és kezeli: 

▪ a látogató által használt IP cím; 

▪ a böngésző típusa; 

▪ a böngészésre használt eszköz operációs rendszerének jellemzői (beállított nyelv); 

▪ a látogatás időpontja; 

▪ a meglátogatott (al)oldal, funkció vagy szolgáltatás. 

 

A sütik használatának elfogadása, engedélyezése nem kötelező. Visszaállíthatja böngészője beállításait, 

hogy az utasítsa el az összes cookie-t, vagy hogy jelezze, ha a rendszer éppen egy cookie-t küld. A 

legtöbb böngésző ugyan alapértelmezettként automatikusan elfogadja a sütiket, de ezek általában 

megváltoztathatóak annak érdekében, hogy megakadályozható legyen az automatikus elfogadás és 

minden alkalommal felajánlja a választás lehetőségét. 

 

A legnépszerűbb böngészők süti beállításairól az alábbi linkeken tájékozódhat 

• Google Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=hu 

• Firefox: https://support.mozilla.org/hu/kb/sutik-engedelyezese-es-tiltasa-amit-weboldak-haszn 

• Microsoft Internet Explorer 11: http://windows.microsoft.com/hu-hu/internet-explorer/delete-

manage-cookies#ie=ie-11 

• Microsoft Internet Explorer 10: http://windows.microsoft.com/hu-hu/internet-explorer/delete-

manage-cookies#ie=ie-10-win-7 

• Microsoft Internet Explorer 9: http://windows.microsoft.com/hu-hu/internet-explorer/delete-manage-

cookies#ie=ie-9 

• Microsoft Internet Explorer 8: http://windows.microsoft.com/hu-hu/internet-explorer/delete-manage-

cookies#ie=ie-8 

• Microsoft Edge: http://windows.microsoft.com/hu-hu/windows-10/edge-privacy-faq 

• Safari: https://support.apple.com/hu-hu/HT201265 

 

A weboldalon használt sütik önmagukban nem alkalmasak a felhasználó személyének beazonosítására. 

A weboldal kétféle sütit használ: időszakost, valamint állandót. Előbbiek olyan ideiglenes fájlok, melyek 

a bejelentkezett időszak végéig vagy az alkalmazás (böngésző) bezárásáig maradnak a felhasználó 

eszközén. Az állandó cookie-k pedig a paraméterükben meghatározott ideig (vagy manuális törésükig) 

vannak jelen a felhasználó eszközén. 

 

 

 

https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=hu
https://support.mozilla.org/hu/kb/sutik-engedelyezese-es-tiltasa-amit-weboldak-haszn
http://windows.microsoft.com/hu-hu/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11
http://windows.microsoft.com/hu-hu/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11
http://windows.microsoft.com/hu-hu/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-10-win-7
http://windows.microsoft.com/hu-hu/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-10-win-7
http://windows.microsoft.com/hu-hu/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-9
http://windows.microsoft.com/hu-hu/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-9
http://windows.microsoft.com/hu-hu/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-8
http://windows.microsoft.com/hu-hu/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-8
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https://support.apple.com/hu-hu/HT201265


        8. számú melléklet 

1113 Budapest, Daróczi út 3. 

www.nöf.hu 

2) Adatkezelő 

 

NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 

székhely:  1113 Budapest, Daróczi út 3. 

cégjegyzékszám:  01-09-324951 

adószám:  23176605-2-43 

statisztikai számjel:  23176605-9103-572-01 

képviselő neve, tisztsége:  Glázer Tamás, ügyvezető 

elérhetőségek: 

▪ postai úton: 1113 Budapest, Daróczi út 3. 

▪ elektronikusan: info@nofnkft.hu  

▪ telefonszám: +36 70 507 6191 

▪ weboldal: www.nöf.hu  

 

3) Adatfeldolgozók 

 

Adatkezelő az adatkezelés vonatkozásában az alábbi adatfeldolgozót veszi igénybe a Rendelet 

28. cikke alapján. Az Adatfeldolgozó neve és elérhetőségei:  

 

Mailchimp: The Rocket Science Group, LLC 

675 Ponce de Leon Ave NE 

Suite 5000 

Atlanta, GA 30308 USA 

 

és 

 

Cégnév: PAZIRIK Informatikai Korlátolt Felelősségű Társaság 

Székhely: 7100 Szekszárd, Honvéd utca 25. II/em. 5. 

Cégjegyzékszám: 17-09-005627 

Adószám: 13731014-2-17 

Képviselő: Tóth Zsuzsanna, ügyvezető 

Telefonszám: +36 30 684 6183 

E-mail: zsuzsanna.toth@pazirik.hu 

Weblap: www.pazirik.hu 

 

4) Adatvédelmi tisztviselő 

 

Az Adatkezelőnél működő Adatvédelmi tisztviselő neve, elérhetőségei: 

 

Név: Dr. Bakó Kinga LL.M. adatbiztonsági és adatvédelmi szakjogász 

Elérhetőségek: 

▪ postai úton: 1113 Budapest, Daróczi út 3. 

▪ elektronikusan: adatvedelem@nofnkft.hu  

▪ telefonszám: +36 20 560 75 45 

 

5) Az adatkezelés célja és jogalapja 

 

A weboldal működéséhez elengedhetetlenül szükséges cookie-k kivételével (amelyek nem gyűjtenek 

személyes adatnak minősülő információkat) a cookie-k alkalmazása az Ön kifejezett és megfelelő 

tájékoztatás birtokában adott hozzájárulásán alapul, ez képezi a kapcsolódó adatkezelés jogalapját. A 

cookie-k alkalmazására kizárólag akkor kerül sor, ha Ön az erre szolgáló felületen azok használatát 

mailto:info@nofnkft.hu
http://www.nöf.hu/
mailto:zsuzsanna.toth@pazirik.hu
http://www.pazirik.hu/
mailto:adatvedelem@nofnkft.hu
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kifejezetten engedélyezi. A beállítások módosítására - és e körben a hozzájárulás visszavonására - 

bármikor lehetősége van. 

 

6) Adattovábbítás 

 

Adatkezelő az Érintettek vonatkozásában kezelt személyes adatokat harmadik fél számára - az 

Adatfeldolgozót leszámítva - nem teszi hozzáférhetővé, ide nem értve a jogszabály alapján történő 

kötelező adattovábbítás esetét. 

 

7) Adatbiztonság 

 

Adatkezelő a tudomány és technológia állása, a megvalósítás költségei, továbbá az adatkezelés jelen 

Tájékoztató szerinti jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a természetes személyek jogaira 

és szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú kockázat figyelembevételével megfelelő 

technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre annak érdekében, hogy a kockázat mértékének 

megfelelő szintű adatbiztonságot garantálja. Adatkezelő gondoskodik az adatok kockázattal arányos 

biztonságáról, továbbá megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az 

eljárási szabályokat, amelyek az adatvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek. Adatkezelő 

a kezelt adatokat a kockázattal arányos intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, 

megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen 

megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné 

válás ellen. Ennek keretében az Adatkezelő az adatokat jelszóval védett és/vagy titkosított adatbázisban 

tárolja. Az Adatkezelő az adatokat a kockázattal arányos védelem keretében tűzfalakkal, antivírus 

programokkal, titkosító mechanizmusokkal, tartalomszűréssel és egyéb technikai- valamint folyamat-

megoldásokkal védi, és az adatvédelmi incidenseket folyamatosan monitorozza. 

 

8) Az adatkezeléshez adott hozzájárulás visszavonása 

 

Az Érintett jogosult arra, hogy a személyes adatok kezeléséhez adott hozzájárulását bármikor 

visszavonja. A visszavonást az Érintett az adatvedelem@nofnkft.hu email címre megküldött 

nyilatkozatával gyakorolhatja, melyből egyértelműen kiderül annak ténye, hogy az Érintett személyes 

adatainak az Adatkezelő részére adott hozzájárulását vissza kívánja vonni. A visszavonás alapján 

Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törli az Érintett vonatkozásában kezelt személyes adatokat. 

 

9) Az Érintettek jogai 

 

• Előzetes tájékozódáshoz való jog 

Az Érintett jogosult arra, hogy az adatkezeléssel összefüggő tényekről és információkról az adatkezelés 

megkezdését megelőzően tájékoztatást kapjon. (Rendelet 13-14. cikk) 

 

• Az Érintett hozzáférési joga 

Az Érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes 

adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a 

személyes adatokhoz és a Rendeletben meghatározott kapcsolódó információkhoz hozzáférést kapjon. 

(Rendelet 15. cikk).  

 

• A helyesbítéshez való jog 

Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá 

vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az Érintett jogosult 

arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok - egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő - 

kiegészítését. (Rendelet 16. cikk). 

mailto:adatvedelem@nofnkft.hu
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• A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”) 

Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá 

vonatkozó személyes adatokat, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy az Érintettre vonatkozó 

személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha a Rendeltben meghatározott indokok 

valamelyike fennáll. (Rendelet 17. cikk) 

• Az adatkezelés korlátozásához való jog 

Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha a rendeltben 

meghatározott feltételek teljesülnek.  (Rendelet 18. cikk) 

 

• A személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés korlátozásához 

kapcsolódó értesítési kötelezettség 

Az Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-

korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, 

vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az Érintettet kérésére az Adatkezelő tájékoztatja e 

címzettekről. (Rendelet 19. cikk) 

 

• Az Érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről 

Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira 

és szabadságaira nézve, az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az Érintettet az 

adatvédelmi incidensről. (Rendelet 34. cikk) 

 

• A tiltakozáshoz való jog 

Az Érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes 

adatainak a Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének e) pontján (az adatkezelés közérdekű vagy az 

Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához 

szükséges) vagy f) pontján (az adatkezelés az Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek 

érvényesítéséhez szükséges. (Rendelet 21. cikk) 

• A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog (hatósági jogorvoslathoz való jog) 

Az Érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál, ha az Érintett megítélése 

szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti a Rendeletet. A Felügyeleti Hatóság neve és 

elérhetőségei: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (székhely: 1055 Budapest, Falk 

Miksa utca 9-11., telefonszám: + 36 1 391 1400, fax: + 36 1 391 1410, email: ugyfelszolgalat@naih.hu, 

weboldal: www.naih.hu). (Rendelet 77. cikk) 

 

• Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz 

való jog 

Minden Érintett hatékony bírósági jogorvoslatra jogosult, ha megítélése szerint a személyes adatainak e 

rendeletnek nem megfelelő kezelése következtében megsértették a Rendelet szerinti jogait. Az Érintett 

a jogainak megsértése esetén jogosult az Adatkezelővel szemben bírósági jogorvoslati eljárást 

kezdeményezni. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályokban 

foglaltaknak megfelel, az Adatkezelő köteles bizonyítani. A pert az Érintett - választása szerint - a 

lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindíthatja. (Rendelet 79. 

cikk) 
 

10) Záró rendelkezések 

 

Adatkezelő biztosítja, hogy az adatkezelés minden szakaszában megfelel az adatkezelés jelen okirat 

szerinti céljának, továbbá, hogy az adatok felvétele és kezelése tisztességes és törvényes legyen. Az 

adatkezelés során az Adatkezelő köteles biztosítani az adatok pontosságát, teljességét és az adatok 

mailto:ugyfelszolgalat@naih.hu
http://www.naih.hu/
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naprakészségét, valamint, hogy az Érintettet az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen csak 

azonosítani. 

A jelen Tájékoztató által nem rendezett kérdések tekintetében a Rendelet, az Infotv., a Polgári 

Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint egyéb hatályos jogszabályok rendelkezései az 

irányadók.  

Adatkezelő kifejezetten fenntartja a jogot, hogy jelen Tájékoztatót - az Érintettek előzetes értesítése 

mellett, a www.nöf.hu weboldalon történő közzététellel - egyoldalúan bármikor módosítsa. 

 

 

http://www.nöf.hu/

