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ÜGYVÉDI IRODA

COOKIE (SÜTI) TÁJÉKOZTATÓ
1) AZONOSÍTÓ ADATOK
1.1) A HONLAP ELÉRHETŐSÉGE
https://www.sgn.hu

1.2) A HONLAP JOGOSULTJA
Elnevezése:
Székhelye:
Nyilvántartó testület:
Adószáma:

Sopow-Gammer-Nagy Ügyvédi Iroda
2890 Tata, Erzsébet tér 18.
Komárom-Esztergom Megyei Ügyvédi Kamara
18617539-2-11

1.3) A HONLAP JOGOSULTJÁNAK ELEKTRONIKUS ELÉRHETŐSÉGI ADATAI
Elektronikus levélcím:
Telefonszáma:

iroda@sgn.hu
+36 34 482-222

1.4) A TÁJÉKOZTATÓ IDŐBELI HATÁLYA
A tájékoztató hatálya: Jelen tájékoztató 2018. május 25. napján lép hatályba és módosításig vagy
visszavonásig hatályos

1.5) A TÁJÉKOZTATÓ KÖZZÉTÉTELÉNEK MÓDJA:
Jelen tájékoztatót az 1.1) pontban meghatározott honlapon tesszük közzé, ahol a tájékoztató esetlegesen létező
korábbi és újabb változatai is elérhetők.

2) FOGALOM MEGHATÁROZÁSOK:
2.1)

COOKIE (SÜTI)

olyan adatcsomag, amelyet a különböző weboldalak meglátogatása során automatikusan töltenek le a
böngésző programok, és a honlap beállításainak megfelelően a böngésző programot futtató számítógépen
kerülnek letárolásra törlésig, vagy a honlap üzemeltetője, vagy más vele együttműködő szervezetek által
meghatározott ideig.

2.2) LÁTOGATÓ
Látogató az a természetes személy (érintett), aki az 1.1) pontban meghatározott honlapra számítógépes
böngésző programjából információ szerzési, tájékozódási, ügyletkötési céllal ellátogat és az oldalon található
bármely tartalmat böngésző programja segítségével letölti és/vagy megjeleníti.
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Sopow-Gammer-Nagy Ügyvédi Iroda
2890 Tata, Erzsébet tér 18.
Tel: +36 34 482-222; Fax: +36 34 482-222; e-mail: iroda@sgn.hu; web: https://www.sgn.hu

3) AZ ÉRINTETT HONLAPON ALKALMAZOTT SÜTIK
A sütik feladata, hogy a honlap működését segítsék azáltal, hogy azonosítsák az aktuális munkamenetet, a
látogatót, illetve segítsék honlap látogatottsági statisztikáinak elkészítését.

3.1) A SÜTIKEZELÉS CÉLJA HONLAP VONATKOZÁSÁBAN:
1. A honlap megfelelő működése érdekében olyan információkat tárolnak, amelyek segítségével az adott
munkamenet azonosítható és az egyes felhasználók tevékenysége elkülöníthető legyen. Ezek a sütik
nem tilthatók le, mivel ezek nélkül a honlap nem tudja azonosítani a munkameneteket, így a látogató
által kiválasztott szolgáltatásokat, stb.
2. A honlap látogatottsági statisztikáinak elkészítése érdekében segít meghatározni, a honlap látogatóinak
számát és azt, hogy a honlap látogatói a honlap mely oldalait tekintették meg és töltötték le.
3. Testreszabott megjelenés a felhasználó ízlésén alapuló profilalkotás alapján.

3.2) AZ ALKALMAZOTT SÜTIK LISTÁJA ÉS A KEZELÉS JOGALAPJA
Jogalap
Jogos érdek

Jogos érdek

Jogos érdek
Jogos érdek

Jogos érdek

Jogos érdek

Cél

Kibocsátó

Életciklus

Annak azonosítása,
hogy a
böngészőprofilban a
cookie
figyelmeztetést már
korábban
megjelenítették.
Annak azonosítása,
hogy a honlap
vonatkozásában mely
cookie használati
módhoz járult hozzá a
látogató
A munkamenet
követése egy
munkamenet során.
Látogatottsági
statisztikák
készítéséhez a
felhasználók
egymástól való
megkülönböztetése
(önmagában
azonosításra nem
alkalmas) a honlap
fejlesztése érdekében
Látogatottsági
statisztikák
készítéséhez a
felhasználók
egymástól való
megkülönböztetése
(önmagában
azonosításra nem
alkalmas) a honlap
fejlesztése érdekében
Látogatottsági
statisztikák
készítéséhez a
felhasználók
egymástól való

Honlap jogosultja

10 év

CookieWarningSeen

Honlap jogosultja

10 év

CookieGDPRChoice

Honlap jogosultja

a böngésző program
bezárásáig

Google Inc.

2 év

Google Inc.

1 perc

_gat*

Google Inc.

24 óra

_gid
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Süti neve

PHPSESSID

_ga

Jogalap

Önkéntes
hozzájárulás

Cél
megkülönböztetése
(önmagában
azonosításra nem
alkalmas) a honlap
fejlesztése érdekében
Arculati
megjelenítése
érdekében a
felhasználó
érdeklődési körén
alapuló profilalkotás
alapján.
Letiltása esetén az a
honlapon megjelenési
eltérések lehetséges,
azonban ez az oldal
működőképességére
nincsen hatással.

Kibocsátó

Életciklus

Yahoo Inc.

1 év

Süti neve

_cfduid

A látogató által használt böngésző program által eltárolt sütik tartalmát nem ismerjük meg és nem tartjuk
nyilván.

4) FIGYELMEZTETÉSEK
4.1)

BÖNGÉSZŐ PROGRAMOK MEGOSZTOTT HASZNÁLATA

Az ön sütikezelési döntése a böngésző programban ugyancsak egy sütiben kerül eltárolásra. Amennyiben a
számítógépes fiókját többen használják, úgy az ön sütikezelési döntése hatással lehet a többiek böngészési
élményére és a gyűjtött/feldolgozott adatok körére. Sütikezelési döntéséről önnek kell tájékoztatnia
mindazokat, akikkel az ugyanahhoz a felhasználói profilhoz tartozó böngésző programot közösen használják.

4.2) GOOGLE INC. ÁLTAL ÁTADOTT ADATOK
Amennyiben ön a látogatás során a Google fiókjába be van jelentkezve és ott egyéb személyes adatait is
megadta, például életkorát, érdeklődési köreit, úgy a Google Inc. a látogatottsági statisztikák megjelenítése
során, az ön által megadott adatokat összesített módon a rendelkezésünkre bocsátja, de ebből az ön kiléte
számunkra nem állapítható meg, pusztán az derül ki, hogy egy tágabb csoportból hányan látogatták meg
honlapunkat. Például a látogatók meghatározott része a 40-45 éves korosztályból kerül ki, vagy a látogatók
bizonyos része a Budapesten él.

4.3) A YAHOO INC. ÁLTAL KÖVETETT ADATOK
Amennyiben Ön Flicker felhasználó, úgy böngészőben elhelyezett sütik segítenek abban, hogy az érintett
honlapon az ön ízlésének megfelelő arculati elemeket helyezzünk el. A Yahoo Inc. nem szolgáltat számunkra
olyan információkat, amelyek alapján az ön kiléte megállapítható lenne, továbbá a Yahoo Inc által az ön
böngészőjébe továbbított arculati adatokat sem rögzítjük.

5) JOGORVOSLATI TÁJÉKOZTATÓ
A sütikezeléssel kapcsolatban tájékoztatást kérhet, észrevételt tehet, vagy panasszal élhet az alábbi
elérhetőségeken vagy helyeken:

5.1) A HONLAP JOGOSULTJÁNÁL
A honlap jogosultját jelen tájékoztató 1.2), illetve 1.3) pontjaiban található elérhetőségein érheti el.
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5.2) FELÜGYELETI SZERV
Személyes adatvédelmi szempontból a honlap jogosultjának általános hatáskörű felügyeleti szerve:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Postacíme:
1530 Budapest, Pf.: 5.
Elektronikus elérhetősége:
Honlapja:
http://naih.hu
Email címe:
ugyfelszolgalat@naih.hu

6) KAPCSOLÓDÓ SZABÁLYOZÁSOK ÉS TÁJÉKOZTATÓK
A kapcsolódó szolgáltatók a szabályozások elérhetőségi helyét elérhetőségi helyét előzetes bejelentés nélkül
megváltoztathatják!

6.1) IGÉNYBE VETT HARMADIK FÉL SZOLGÁLTATÓ SÜTI SZABÁLYZATAI
− Google Inc.
https://www.google.com/intl/hu/policies/privacy
− Yahoo Inc
https://policies.yahoo.com/ie/en/yahoo/privacy/topics/cookies/index.htm

6.2) ISMERTEBB BÖNGÉSZŐ PROGRAMOK SÜTI KEZELÉSE
Az alábbi információk csak tájékoztató jellegűek és nem foglalják magukban az összes létező böngésző
programot. A böngésző programok működésével és beállításaival kapcsolatban annak gyártói tudnak
felvilágosítást adni. A honlap jogosultja ezekkel a gyártókkal semmilyen szerződéses kapcsolatban nem áll.
−

Mozilla Firefox:
https://support.mozilla.org/hu/kb/sutik-informacio-amelyet-weboldalak-tarolnak-szami

−

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

−

Microsoft Edge:
https://privacy.microsoft.com/hu-hu/windows-10-microsoft-edge-and-privacy

−

Microsoft Internet Explorer:
https://support.microsoft.com/hu-hu/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies#ie=ie-11

−

Apple Safari:
https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=hu_HU

7) SZELLEMI TULAJDONHOZ FŰZŐDŐ JOGOK
A jelen tájékoztató, valamint az 1.1) pontban megjelölt honlap 1.2) pontban megjelölt tulajdonosa, a nevezett
honlap látogatói részére nyújtott tájékoztatási célt meghaladó célok tekintetében kifejezetten nem járul hozzá
jelen dokumentum részben vagy teljes egészében történő idézéséhez, feldolgozásához, módosításához,
felhasználásához.
Jogszerű felhasználásnak minősül jelen dokumentumnak az honlap látogatója általi lemásolása és annak
őrzése saját számítógépén.
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