
 

ÍRÁSKUTATÓK TERMÉSZETTUDOMÁNYOS SZAKMAI TANÁCSA 

 

COOKIE (SÜTI) SZABÁLYZAT 

 

Tájékoztatjuk a felhasználókat, hogy a www.itsza.org  honlapon tett látogatásaik 
során a rendszer úgynevezett cookie-kat („sütiket”) helyez el számítógépük inter-
netes böngészőjében.  

A sütik a felhasználó által meglátogatott honlap webszervere által a felhas ználó 
végberendezésén (számítógépén, telefonján, egyéb eszközén) elhelyezett kismé-
retű, betűket és számokat egyaránt tartalmazó szövegfájlok, melyek információkat 
tárolnak a felhasználóról, valamint a felhasználó és a webszervere kapcsolatáról. 
Lehetővé teszik a weboldal hatékonyságának, használati módjának, működésének, 
hibáinak és a látogatók számának nyomon követését, valamint a felhasználói él-
mény növelését. 
  
A következő típusú sütiket helyezi el webszerverünk az Ön berendezésén:  

1. Anonim analitikus sütik 
Az analitikus sütik a látogatókról gyűjtenek a weboldal statisztikai jellegű lá-
togatottságát vizsgáló elemzéseinkhez szükséges információkat. Ilyen infor-
mációk például a weboldalt látogatók száma, az időtartam, amelyet a 
látogató a honlapon tölt, navigációval kapcsolatos kérdések, azaz a látogató 
hogyan találta meg a weboldalt (pl. reklámra kattintva vagy más módon). Az 
analitikus sütik tehát a felhasználó internetezési szokásairól közvetítenek in-
formációkat számunkra, amelyek honlapunk fejlesztéséhez a l átogatói elége-
dettség és weboldalunk ismertségének vizsgálatán keresztül nyújtanak 
segítséget. A honlapunk által alkalmazott analitikus sütik nem gyűjtenek 
vagy tárolnak személyes adatokat (pl. neveket vagy címeket), ezért az így 
megszerzett adatok nem alkalmasak az Ön azonosítására.  

2. Profilkezelési (azonosító) sütik  
A weboldalunk lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy személyes adatai-
nak megadásával regisztráljon, majd ezt követően weboldalunkon bejelent-
kezzen. Az azonosító sütik így lehetővé teszik a f elhasználói azonosítók, 
elmentett információk kezelését, és ezáltal az egymást követő honlaplátoga-
tások alkalmával a felhasználó egyedi azonosítását és valamely engedélye-
zett tartalomhoz való hozzáférését.  

Tájékoztatjuk felhasználóinkat, hogy a honlapunk által működtetett cookie -k alkal-
mazása az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény („Eht.”) 155. § (4) 
szakasza értelmében a felhasználó előzetes, tájékozott hozzájárulását igényli. Hoz-
zájárulás hiányában, illetve a korábban megadott hozzájárulás visszavonása esetén 
honlapunk nem helyez el cookie-kat az Ön berendezésén. 
  



 

 
Cookie-k felhasználók általi kezelése  

A sütiket a felhasználók bármikor eltávolíthatják internetes böngészőjük Beállítá-
sok menüjében. A felhasználók továbbá beállíthatják a sütik használatának engedé-
lyezését és tiltását. A sütik beállításaival kapcsolatos bővebb információ a Segítség 
menüpontban található. 
  
Cookie-k segítségével gyűjtött személyes adatkezelés feltételei  

Az Íráskutatók Természettudományos Szakmai Tanácsa  (továbbiakban ITSZA) web-
oldalán az adatokat a legújabb marketing és optimalizálási célú webtechnológiák 
felhasználásával gyűjtjük, dolgozzuk fel és használjuk. Ezekhez sütiket (vagyis kis-
méretű, a számítógépére mentett szövegfájlokat) használhatunk, amelyek lehetővé 
teszik az Ön internet böngészőjének azonosítását. A felhasználói profilok ezekből a 
fájlokból készülnek, álnév alkalmazásával. Ha Ön nem adta ehhez a külön beleegye-
zését, ezeket a fájlokat nem fogják az Ön személyes azonosítására felhasználni, és 
nem kapcsolják össze az álnév viselőjéhez tartozó személyes adatokkal. Az IP -címek 
kizárólag ezen eljárás során kerülnek anonim formában feldolgozásra és felhaszná-
lásra. 
Az ITSZA egyébként a tárolt személyes és/vagy használati adatokat csak az Ön elő-
zetes, külön beleegyezését követően használja fel felhasználói élmény növelése, 
azaz a felhasználóinknak nyújtott szolgáltatásaink javítása, továbbá a felhasználók 
adatainak marketing célokra történő kezelése, en nek keretében célzott hírlevelek, 
tájékoztatók eljuttatása a felhasználók számára, valamint a weboldal továbbfejlesz-
tésére. Ha az ITSZA az Ön beleegyezését kéri, erre külön egy jóváhagyást kérő ab-
lak formájában – amelyet egy kattintással hagyhat jóvá – vagy csillaggal jelölt 
megjegyzésként hívja fel figyelmét. Az ITSZA-nak adott ezzel kapcsolatos beleegye-
zését bármikor visszavonhatja írásban vagy elektronikusan. Ha Ön nem adta a bele-
egyezését, vagy visszavonta azt, nem kerül sor a jelen bekezdésben leírtak szerinti 
adatkezelésre. Az ITSZA szolgáltatásai természetesen nem függnek attól, hogy Ön 
beleegyezését adja vagy azt visszavonja.  
 
Külön kiemeljük, hogy semmiféle személyes profilt nem hozunk létre az Ön neve 
alatt vagy más azonosító adataival.  
 
Tájékoztatjuk továbbá a felhasználókat, hogy az adatok kezelésével kapcsolatban a 
felhasználó az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 
szóló 2011. évi CXII. törvény („Info tv.”) 14 -18. §-ban meghatározott jogokkal él-
het, így különösen tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kér-
heti személyes adatai helyesbítését, módosítását vagy zárolását; továbbá az Info 
tv. 21. §-a szerint – az ott meghatározott feltételek teljesülése – esetén tiltakozhat 
a személyes adatai kezelése ellen, valamint az Info tv. 52. § (1) bekezdése szerinti 
esetekben a Nemzeti Adatvédelmi és- Információszabadság Hatóságnál (Hatóság) 
vizsgálati eljárást kezdeményezhet.  

 



 

A Hatóság elérhetőségei:  
postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.  
cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c 
Telefon: +36 (1) 391-1400 
Fax: +36 (1) 391-1410 
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu  
URL: http://naih.hu 

Az adatok harmadik személy részére nem kerülnek továbbításra.  

Az adatkezelő az Infotv. 7. § (1)-(3) bekezdéseinek megfelelően adatbiztonsági in-
tézkedéseket alkalmaz a sütikben tárolt adatok védelme érdekében, és gondosko-
dik arról, hogy az adatok harmadik személy részére ne váljanak hozzáférhetővé.  

 

Budapest, 2019. október 25. 
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