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A külső szolgáltatók a testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis 

adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyeznek el és olvasnak vissza. Ha a böngésző visszaküld egy 

korábban elmentett sütit, az azt kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó 

aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében. 

 

A sütit a felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve letilthatja böngészőjében a sütik 

alkalmazását. A sütik kezelésére általában a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében az 

Adatvédelem beállításai alatt, cookie vagy süti megnevezéssel van lehetőség. 

 

Az auditálását külső szolgáltatóként a Google Analytics szervere s 

 

egíti. A mérési adatok kezeléséről az adatkezelő a www.google-analytics.com címen tud részletes 

felvilágosítást nyújtani. 

 

Az online ügyfélszolgálat chatszerverét a PromptSaaS Inc., (K7M 2J8 Ontario, Kingston, Baiden Street 

48., Kanada) működteti. A cég adatkezeléséről a http://ugyfelchat.hu/  címen elérhető honlapján 

tájékozódhat. 

 

Az adatkezelés célja: 

 

Az adatkezelő honlapjának használatakor adatkezelő kisméretű, a felhasználóval közvetlenül 

kapcsolatba nem hozható adatokat is tartalmazó adatfájlokat (cookie) telepít a felhasználó 

számítógépére az alábbi célokból: 

 

adatfeljegyzés 

 

a felhasználó azonosítása 

 

a felhasználó további látogatásainak megkönnyítése 

 

a szolgáltatás hatékonyságának növelése 

 



a felhasználó számára célzott reklám vagy egyéb célzott tartalom eljuttatása vagy piackutatás 

céljából 

 

a felhasználók azonosítása, egymástól való megkülönböztetése, a felhasználók aktuális 

munkamenetének azonosítása, az annak során megadott adatok tárolása, az adatvesztés 

megakadályozása (PHPSESSID), a chatkapcsolat működése (PCJSF_Processor_SURL, 

PCJSF_Tracker_Key, PCJSF), a látogatók azonosítása (PAPVisitorId). 

 

Az adatkezelés jogalapja:az érintett hozzájárulása. 

 

A kezelt adatok köre: azonosítószám, dátum, időpont. 

 

Az adatkezelés időtartama: 

 

a munkamenet lezárultáig (PHPSESSID), 

 

2 óra (PCJSF_Processor_SURL) 

 

1 óra (PCJSF_Tracker_Key, PCJSF), valamint 

 

2 év (PAPVisitorId). 

 

Adatkezelő a testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, 

 

ún. sütit (cookie) helyez el és olvas vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, 

 

a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a 

 

korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében. 

 

A sütit a felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve letilthatja böngészőjében a sütik 

 



alkalmazását. A sütik kezelésére általában a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében az 

 

Adatvédelem beállításai alatt, cookie vagy süti megnevezéssel van lehetőség. 

 

Az adatfájlok használatának eredményeképpen az adatkezelőhöz került adatokat az adatkezelő 

 

nem kapcsolja az adott felhasználó azonosító adataihoz. 

 

Az ún. session cookie-k a cookie-kban beállított határidő végével automatikusan törlődnek. 

 

A felhasználónak böngészőjében a cookie-k vonatkozásában az alábbi lehetőségei vannak: 

 

értesítést kap arról, ha az adatkezelő cookie-t kíván elhelyezni a számítógépén 

a cookie-k küldését bármikor megtilthatja 

E körben kiemelendő, hogy a cookie-k el nem fogadása azt eredményezi, hogy ezzel 

 

összefüggésben bizonyos oldalak vagy funkciók nem működnek megfelelően, valamint 

 

lehetséges, hogy a felhasználó nem kap jogosultságot bizonyos adatokhoz való hozzáféréshez. 

 


