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ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT KIVONATA

A SÜTIK ÚTJÁN VÉGZETT ADATKEZELÉSRŐL SZÓLÓ TÁJÉKOZTATÁS

IV/F. [Online felhasználókkal kapcsolatos adatkezelés]
51. A Társaság kezelésében álló kincsempark.hu honlap (a jelen alfejezetben a
továbbiakban: Honlap) a Honlapra történő (első) látogatás tényénél fogva, illetve a
Felhasználó hozzájárulásával a Felhasználó végberendezésében sütik segítségével
adatkezelést, adattárolást hajthat végre. A Társaság által a Honlapon keresztül
alkalmazható sütik a következők:

Azon sütik, amelyek segítségével a Társaság az adatkezelést az érintett hozzájárulása nélkül
végezhet a kincsempark.hu honlapon.
süti típusa

adatkezelés
jogalapja

„User-input”
süti

Azonosító süti
(Authentication
cookie)

Terheléselosztó
süti (loadbalancing
cookie)

User-centric
security sütik

az
elektronikus
kereskedelmi
szolgáltatások,
valamint az
információs
társadalommal
összefüggő
szolgáltatások
egyes
kérdéseiről
szóló 2001. évi
CVIII. törvény
13/A. § (3)
bekezdés

adatkezelés célja
A Honlap megfelelő
működése, illetve a
Honlapon keresztül
nyújtott szolgáltatás
technikai
megfelelősége.
A Honlap megfelelő
működése, illetve a
Honlapon keresztül
nyújtott szolgáltatás
(felhasználói fiók)
technikai
megfelelősége.
A Honlap megfelelő
működése,
munkamenet
szerverek közötti
elosztása, illetve a
Honlapon keresztül
nyújtott szolgáltatás
technikai
megfelelősége.
A Honlap megfelelő
működése, illetve a
Honlapon keresztül
nyújtott szolgáltatás
technikai és
biztonsági
megfelelősége.

adatkezelés
tartalma
Mindazon adat,
amelyet a
Felhasználó
szövegbevitel
útján a Honlapon
rögzít.
Felhasználónév és
jelszó

Egyes műszaki
adatok a
terheléselosztás
teljesítéséhez.

A Felhasználó
által igénybevett
szolgáltatás
biztonságának
fenntartásához
szükséges
adatok.

adatkezelés időtartama

Jogszabály eltérő
rendelkezése
hiányábana Honlap
látogatásának
(munkamenet)
időtartama.
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Multimedia
player session
sütik

A Honlap
A Felhasználó
multimédiás
által igénybevett
tartalmának
multimédiás
megfelelő
tartalom egyes
működése, illetve a
paraméterei (pl.
Honlapon keresztül
hálózati
nyújtott
sebesség,
multimédiás
képminőség)
szolgáltatás
technikai
megfelelősége.
UI
A Honlap megfelelő A Felhasználó
customization
működése, illetve a
által igénybevett
sütik
Honlapon keresztül
szolgáltatás
nyújtott és
egyéni beállításai
Felhasználó által
(pl. Honlap nyelvi
egyedileg beállított
beállítása).
szolgáltatás
technikai
megfelelősége.
Social plug-in
Honlapon keresztül
A közösségi
content sharing
a (beépített)
médián keresztül
sütik
közösségi
kapcsolódó
médiaszolgáltatások szolgáltatás
igénybevételének
igénybevételéhez
lehetővé tétele, a
szükséges
Honlap e részeinek
adatok. A
megfelelő
Társaság nem
működése és
ismer meg olyan
technikai
személyes
megfelelősége.
adatokat,
Sütik alkalmazására
amelyeket a
kizárólag a
Felhasználó a
közösségi
közösségi
médiafelületen
médiafelületet
bejelentkezett
szolgáltató
felhasználók esetén
társaság részére
kerülhet sor.
ad meg.
Azon sütik, amelyek segítségével a Társaság az adatkezelést a Felhasználó hozzájárulásával
végezhet a kincsempark.hu honlapon
süti típusa

(_ga, _gat, _gid
[Google
Analytics])

adatkezelés
jogalapja

Felhasználó
hozzájárulása

adatkezelés célja

Statisztikai és
honlaplátogatottsági
adatok gyűjtése.

adatkezelés
tartalma
A honlap
használatával
kapcsolatos
anonimizált
statisztikai adatok
(honlap
látogatásának
gyakorisága,
honlapon kifejtett
felhasználói
tevékenységből
származó

adatkezelés időtartama

Jogszabály
eltérő
rendelkezése
hiányában a
hozzájárulás
visszavonásáig
(pl.
böngészőben a
sütik
letiltása/törlése)
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statisztikai
adatok). A
Google Analytics
sütikkel
kapcsolatban
részletesebben
ezen a honlapon
tájékozódhat.

52. A Társaság a sütik segítségével végzett adatkezelés tényéről a Felhasználót a Honlapra
történő (első) látogatása alkalmával, a Honlapon megjelenő szöveges üzenettel
tájékoztatja.
53. A sütik segítségével végzett adatkezelés további feltételeiről tájékoztatást a
Felhasználó a szöveges üzenet mellett elhelyezett hivatkozás aktiválásával kaphat,
amely hivatkozás aktiválásával a Felhasználót a Honlap az Adatkezelési Szabályzatnak
a Honlap használatával kapcsolatos kivonatát (adatkezelési tájékoztatót) tartalmazó
aloldalára irányítja.
54. A Társaság a sütik útján végzett adatkezelést és adattárolást – a fenti táblázatnak
megfelelően – jogosult a Felhasználó hozzájárulása nélkül (jogszabályi kötelezettség
jogcímén), illetve a Felhasználó hozzájárulása jogcímén végezni. A hozzájárulás nélkül
végzett adatkezelést a Társaság a Honlapra történő első látogatás tényénél fogva
automatikusan – a Felhasználó külön nyilatkozata vagy hozzájárulása nélkül – jogosult
végezni, míg a hozzájárulás jogcímén alapuló adatkezelés feltétele, hogy a sütik útján
végzett adatkezeléshez a Felhasználó kifejezett hozzájárulását adja. A hozzájárulás
megadását a Felhasználó a Honlap adatkezelésről szóló tájékoztató szövegébe épített
hivatkozás aktiválásával adja meg; e hivatkozás szövegezése: „Megértettem az

adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat, elfogadom a sütik használatát. ” Mindaddig,
amíg a Felhasználó a hozzájárulási nyilatkozatát e hivatkozás aktiválásával nem adja
meg, úgy a Társaság hozzájárulás jogcímén végzett adatkezelést a Felhasználó
vonatkozásában nem végez.
55. A Felhasználó által alkalmazott böngésző beállításai között a Felhasználó jogosult a
sütik által végzett adatkezelés rendjét meghatározni; így többek között a Felhasználó –
a böngésző beállításaitól függően – jogosult korlátozni, letiltani a sütik útján végzett
adatkezelést. A sütik törlése, korlátozása vagy letiltása azzal járhat, hogy a Honlapon
keresztül a Társaság nem tudja szolgáltatásait megfelelően és teljeskörűen nyújtani.
56. A Társaság kezelésének Honlap külső szerverről érkező és külső szerverre mutató
hivatkozásokat is tartalmazhat. E hivatkozások aktiválásával e külső szerver
adatkezelést végezhet a Felhasználó személyes adataival kapcsolatban. Tekintettel
arra, hogy ezen adatkezelések nem a Társaság érdekében és a Társaság megbízásából
folynak, így azok nem a Társaság, hanem a hivatkozások aktiválásával elért honlapot
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működtető személyek adatkezelésének hatálya alá tartozik; az ilyen adatkezeléséért a
Társaság felelősséget nem vállal.
57. A

Társaság

jogosult

megismerni

a

Társaság

kezelésében

álló

közösségi

médiafelületeken működtetett oldalaira látogató Felhasználók egyes személyes adatait
közvetett

adatkezelőként.

A

Társaság

kezelésében

álló

alábbi

közösségi

médiafelületeken működtetett oldalak a következők:
közösségi
médiafel
ület neve

Facebook

Youtube
Instagram

közösségi
médiafelül
etet
fenntartó
személy
Facebook
Inc.,
Facebook
Ireland
Google LLC
Facebook
Inc.,
Facebook
Ireland

a Társaság közösségi médiafelületen
működtetett oldala

közösségi
médiafelületet
fenntartó személy adatkezelési
tájékoztatójának elérhetősége

https://huhu.facebook.com/kincsempark/

https://www.facebook.com/privacy/e
xplanation

https://www.youtube.com/channel/UC
5Too5buP-7KkEKAeAm7y3A/featured
https://www.instagram.com/kincsemp
ark/

https://www.google.com/intl/hu/poli
cies
https://help.instagram.com/1968834
87377501

58. A Társaság a közösségi médiafelületeken fenntartott oldalaira látogató Felhasználók
egyes személyes adatait csak abban az esetben jogosult megismerni, illetve kezelni, ha
a Felhasználó az adatoknak a közösségi médiafelületet fenntartó személy általi, így
közvetetten a Társaság általi megismeréséhez és kezeléséhez kifejezetten hozzájárult.
Tekintettel

arra,

hogy

a

közösségi

médiafelület

vonatkozásában

elsődleges

adatkezelőnek a közösségi médiafelületet fenntartó személy minősül, és a Társaság e
vonatkozásban másodlagos adatkezelő, a Felhasználó hozzájárulását a közösségi
médiafelületre

történő

regisztrációval

a

közösségi

médiafelületet

fenntartó

személynek adja meg a felhasználási feltételek elfogadásával. E jogcím alapján
jogosult a közösségi médiafelületet fenntartó személy és a Társaság megismerni és
kezelni a Felhasználók egyes személyes adatait.
59. A közösségi médiafelületeken működtetett oldalakra történő látogatással a Társaság
anonim statisztikai célú adatokat ismer meg, amelyeket részére a közösségi
médiafelületet fenntartó személy továbbít. A személyes adatok megismerését és
kezelését

a

közösségi

médiafelületet

fenntartó

személy

elsődlegesen

sütik

alkalmazásával végzi, amelynek célja, hogy a Társaság részére visszajelzést küldjön a
közösségi médiafelületen működtetett oldalra látogató Felhasználókról, a Társaság
által a közösségi médiafelületen működtetett oldalán végzett tevékenységének
Felhasználók általi megítéléséről. E statisztikai célú adatkör nem teszi lehetővé, hogy a
Társaság azonosíthassa a Társaság által a közösségi médiafelületen fenntartott oldalra
látogató Felhasználókat; erre kizárólag a közösségi médiafelületet fenntartó személy
jogosult sütik elhelyezésével. Ugyanakkor a Társaság a közösségi médiafelületeken
fenntartott oldalain végzett tevékenységével képes annak befolyásolására, hogy a
közösségi médiafelületet fenntartó személy mely Felhasználó vonatkozásában
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végezzen (a természetes személy azonosítását lehetővé tevő) adatkezelést, így a
közösségi médiafelületeken oldal fenntartása a Társaság részéről (is) adatkezelésnek
minősül.
60. A közösségi médiafelületen működtetett oldal látogatásával kapcsolatban a Társaság
azokat a személyes adatokat ismeri meg és kezeli, amelyeket a közösségi
médiafelületet

fenntartó

személy

felhasználási

feltételei

és/vagy

adatkezelési

tájékoztatója meghatároz, így különösen de nem kizárólagosa a Felhasználókra
vonatkozó demográfiai és földrajzi adatok, azon termékekre és szolgáltatásokra
vonatkozó látogatási adatok, amelyeket a közösségi médiafelületen működtetett oldal
látogatásával

a

Felhasználók

felkeresnek,

a

Felhasználóknak

a

közösségi

médiafelületen működtetett oldal látogatásával kapcsolatos szokásai.
61. A Felhasználó jogosult a közösségi médiafelületet fenntartó személy által kezelt
sütiket törölni a közösségi médiafelületet fenntartó személy felhasználási feltételeiben
és/vagy adatkezelési tájékoztatójában meghatározottak szerint, illetve a Felhasználó
böngészőjén keresztül a sütik letiltásával. A sütik törlésével, illetve letiltásával a
Társaság személyes adatok közvetett megismerésére és kezelésére való joga is
megszűnik. A Társaság közvetett adatkezelést végez azon Felhasználók esetén is, akik
a közösségi médiafelületen működtetett oldalt úgy látogatják meg, hogy nem
rendelkeznek állandó fiókkal a közösségi médiafelületen. Az ilyen Felhasználók
személyes adatainak közvetett megismerésére és kezelésére a Társaság a közösségi
médiafelületet

fenntartó

személy

felhasználási

feltételeinek/adatkezelési

tájékoztatójában foglalt feltételeknek megfelelően jogosult.
További részletekért lásd a Kincsem Nemzeti Lóverseny és Lovas Stratégiai Korlátolt Felelősségű
Társaság Adatkezelési Szabályzatát.

