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AZ INTÉZMÉNY ÁLTAL ÜZEMELTETETT WEBOLDALLAL ÖSSZEFÜGGŐ 

ADATKEZELÉS 

 

 

33. § Felhasználóra vonatkozó adatkezelés az Intézmény honlapján - Tájékoztatás sütik 

(cookie-k) alkalmazásáról 

 

(1) A www.bobitaovibolcsi.hu és www.sobarlangesgyermekfejlesztes.hu weboldal 

megtekintése személyes adatok megadása nélkül is lehetséges bárki számára. A 

www.bobitaovibolcsi.hu és www.sobarlangesgyermekfejlesztes.hu weboldalon tett látogatások 

során egy kis méretű file, úgynevezett „cookie” (továbbiakban egységesen: „Cookie”) file kerül 

eltárolásra a felhasználó számítógépére (vagy más internetképes eszközére, mint okos-telefon 

vagy táblagép), amely révén a felhasználó böngészője egyedileg azonosítható lesz, feltéve, 

hogy ehhez a felhasználó világos és egyértelmű tájékoztatást követően kifejezett (aktív) 

hozzájárulását adta a weboldal további böngészésére irányuló magatartásával. A weboldalra 

történő látogatással (böngészéssel) az érintett hozzájárul, hogy az Intézmény mint adatkezelő 

személyes adatnak nem minősülű információkat kezeljen és rögzítsen. A személyes adatnak 

nem minősül információk olyan technikai jellegű adatok, melyekből az érintett személye nem 

azonosítható, így nem tartoznak az Infotv. hatálya alá. Ezen információk körébe tartozik 

különösen az IP-cím, a weboldal látogatásának időpontja, a számítógép operációs rendszerének 

típusa, más weboldal címe, amelyik az érintettet a weboldalra irányította stb. Ezen – személyes 

adatnak nem minősülő – információk kezelésére statisztikai és fejlesztési célból kerül sor 

automatizált formában, legfeljebb a látogatást követő 60. napig. 

 

(2) A Cookie-k elengedhetetlenek a www.bobitaovibolcsi.hu és 

www.sobarlangesgyermekfejlesztes.hu weboldal megfelelő működéséhez, továbbá 

információkat gyűjtenek a weboldal használatával kapcsolatban, a felhasználói élmény javítása 

érdekében, azaz, hogy még kényelmesebbé és hasznosabbá váljon az oldal. Néhány Cookie 

csak átmeneti időre került tárolásra (a böngésző bezárásáig tartó ideig jön létre), míg más 

Cookie-k huzamosabb ideig a számítógépen maradnak. 

 

(3) A weboldal látogatás során kezelt adatkör:  a bobitaovibolcsi.hu és 

www.sobarlangesgyermekfejlesztes.hu weboldal használata során a látogatóról,  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, kattintás. A weboldalon használt Cookie-k személy szerinti beazonosításra 

alkalmas információt nem tárolnak, az Intézmény személyes adatkezelést e körben nem folytat. 

 

(4) A felhasználó a www.bobitaovibolcsi.hu és www.sobarlangesgyermekfejlesztes.hu 

oldal használatával hozzájárulását adja ahhoz, hogy a weboldal Cookie-kat használjon a jelen 

§-ban írtaknak megfelelően. A legtöbb internet böngésző alapbeállítása szerint a Cookie-k 

eltárolása engedélyezve van külön felhasználói beavatkozás és/vagy jelzés nélkül. Amennyiben 

a felhasználó nem ért egyet a Cookie-k használatával, böngészőjét ennek megfelelően 

szükséges beállítania. A böngésző alapbeállításait a felhasználó megváltoztathatja úgy, hogy 

blokkolja a Cookie-kat, illetve figyelmeztetést kérhet, arról, hogy a látogatott weboldal milyen 

Cookie-kat használ. További információért vagy a beállítások megváltoztatásáért a felhasználó 

a böngésző súgójában talál segítséget. 
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34. § Regisztráció az Intézmény weboldalán 

 

(1) Az Intézmény nem biztosít regisztrálásra lehetőséget a www.bobitaovibolcsi.hu és 

www.sobarlangesgyermekfejlesztes.hu weboldalon, így ezzel összefüggésben személyes 

adatot sem kezel. 

 

 

35. § Hírlevél szolgáltatáshoz kapcsolódó adatkezelés 

 

(2) Az Intézmény hírlevelet nem küld, ezért a www.bobitaovibolcsi.hu és 

www.sobarlangesgyermekfejlesztes.hu weboldalon ezzel összefüggésben személyes adatot 

nem kér, és nem kezel. 

 

 

36. § Ajánlatkéréssel, kapcsolatfelvétellel összefüggő adatkezelés az Intézmény 

weboldalán 

 

(3) A weboldalon sem ajánlatkérésre, sem kapcsolatfelvételre nincs lehetőség, ezért az 

Intézmény a weboldalán ezzel összefüggésben személyes adatot nem kezel. 

 

 

 

Budapest, 2018. május 25.  
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