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SÜTI (COOKIE) TÁJÉKOZTATÓ 

Mesebolt Bábszínház 

2022 

 

1. Adatkezelő: 

• Név: Mesebolt Bábszínház 

• Székhely: 9700 Szombathely, Ady tér 5. 

• Adószám: 5573492-2-18 

• Telefonszám: +36 94 501 728 

• E-mail cím: info@meseboltbabszinhaz.hu 

• Adatvédelmi tisztviselő neve: DAP Sec Kft. 

• Adatvédelmi tisztviselő e-mail címe: info@dapsec.hu 

• Adatvédelmi tisztviselő telefonszáma: +36 70 584 7710 

 

2. Mik azok a „cookie-k”(„sütik”) 

Amikor a látogató a www.meseboltbabszinhaz.hu cím alatti weboldalt meglátogatja, egy apró 

fájl, úgynevezett „cookie” (továbbiakban: „cookie” vagy „süti”) kerül a számítógépére, mely 

többféle célt szolgálhat. 

Egyes, általunk használt "sütik" elengedhetetlenek az oldal megfelelő működéséhez 

(„folyamat sütik”), míg mások információkat gyűjtenek a weboldal használatával kapcsolatban 

(statisztikák), hogy még kényelmesebbé és hasznosabbá váljon az oldal. Néhány "süti" csak 

átmeneti és eltűnik a böngésző bezárásával, míg léteznek tartós változatok is, melyek 

huzamosabb ideig számítógépén maradnak. 

3. A "sütik" célja 

3.1. A látogató beállításainak, használati szokásainak rögzítésével az oldalon való 

navigáció és ezáltal a honlap használatának megkönnyítése,  

3.2. a felhasználói élmény javítása, azáltal, hogy információt gyűjtünk arról, 

hogy a látogató hogyan használja a weboldalt, mely aloldalait látogatja vagy használja 

leggyakrabban. Így megtudhatjuk, hogyan biztosítsunk még jobb felhasználói élményt, 

ha ismét meglátogatja oldalunkat, 

3.3. statisztikák gyűjtése, melyek elemzése segíti megérteni azt, hogy a látogatók 

hogyan használják a weboldal mellett a további online szolgáltatásokat, 
amelyeket ezáltal tovább fejleszthetünk, 

3.4. a weboldal továbbfejlesztése, majd transzparenssé tétele a látogatói 

igényeknek megfelelően 
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3.5. adott esetben célzott hirdetések elhelyezése, hogy a látogató számára a 

leginkább releváns ajánlatokat jelenítsük meg. 

 

4. "Sütik" típusai 

4.1. "munkamenet sütik" 

A "munkamenet sütik" a honlap böngészéséhez, az egyes alapvető funkciók használatához 
szükségesek, többek között lehetővé teszik a látogató által adott oldalon, funkcióban vagy 

szolgáltatásban végzett műveletek megjegyzését. A "munkamenet sütik" alkalmazása 

nélkül a honlap zökkenőmentes használata nem garantálható. Érvényességi idejük az 

adott látogatás időtartamára terjed ki, a "sütik" a munkamenet végén vagy a böngésző 

bezárásával automatikusan törlődnek. 

A honlap megfelelő munkamenetének biztosítása a hatályos jogszabályokban foglaltaknak 

megfelelően történik. 

A honlap által használt "munkamenet sütik " az alábbiak: 

Süti neve Süti alkalmazásának célja Tárolási idő 

PHPSESSID 

A felhasználói munkamenet állapotát 
megőrzi az oldalkérések között. böngésző bezárásáig 

 

 

4.2.  "statisztika készítéséhez szükséges sütik” 

A honlapot igyekszünk a látogatók által preferált tartalmakkal megtölteni, ehhez szükséges 

statisztikákat készítenünk a látogatási szokásokról. 

A honlap az alábbi statisztika készítéséhez szükséges sütiket használja:  

Süti neve Süti alkalmazásának célja Tárolási idő 

_ga 

Regisztrálja az egyedi azonosítót, amely 

statisztikai adatokat generál arra 

nézve, hogy a látogató hogyan 

használja a webhelyet. 2 év 

_gat 

A Google Analytics által használt 
thottle request szerinti arányt tárolja böngésző bezárásáig 

_gid 

Regisztrálja az egyedi azonosítót, amely 

statisztikai adatokat generál arra 

nézve, hogy a látogató hogyan 

használja a webhelyet. böngésző bezárásáig 
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4.3. "marketing tevékenységekhez szükséges sütik" 
A honlap nem használ „marketing tevékenységhez szükséges sütiket”. 

4.4. további információk a Google Analytics sütikről 

Mivel oldalunk nagy számban használja a Google Analytics szolgáltatást, amely a Google 

Inc. cég („Google”) által nyújtott webes elemzési szolgáltatás, ezért erről további 
információkat tartunk szükségesnek megosztani. 

A Google Analytics „cookie-kat”, azaz az Ön számítógépére mentett szövegfájlokat 
használ, amelyek lehetővé teszik a honlap használatának elemzését. A cookie-k által a 

honlap Ön általi használatára vonatkozóan generált információkat általában a Google USA-

ban található szervereire küldik meg, illetve ott tárolják. Az IP-cím anonimizálásának a 

honlapon való aktiválása esetében azonban a Google az Ön IP-címét európai uniós 

tagállamban vagy más, az Európai Gazdasági Térségen kívüli, de az egyezményhez 

csatlakozott országban lerövidíti, mielőtt azt átküldené az USA-ba. Csak kivételes 

esetekben kerül sor a teljes IP-címnek USA-beli Google-szerverre való megküldésére és ott 

történő tárolására. A Google ezeket az információkat a honlap üzemeltetőjének nevében 

használja fel abból a célból, hogy értékelést készítsen a honlap használatáról, jelentéseket 

állítson össze a honlapon folytatott tevékenységekről, valamint további szolgáltatásokat 
nyújtson a honlap üzemeltetője részére a honlap és az internet használatával 
kapcsolatosan. A böngészőprogramunk által a Google Analytics keretében átvitt IP-címek 

nem egyesítik vagy összesítik a Google más adataival. 

Böngésző-szoftvere megfelelő beállításával megakadályozhatja a cookie-knak az eszközére 

történő mentését. Ezennel felhívjuk azonban figyelmét, hogy ebben az esetben 

előfordulhat, hogy nem fogja tudni a honlap minden funkcióját teljes egészében 

kihasználni. 
 

Ezen túlmenően lehetősége van arra, hogy megakadályozza a sütik által a honlap 

használatára vonatkozóan generált adatok (beleértve az IP-címet is) rögzítését és a Google 

részére való megküldését, valamint az ilyen adatoknak a Google által történő 

feldolgozását, amennyiben letölti és telepíti az alábbi linken elérhető, a böngészőbe 

beépülő modult: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en 

 

A Google oldalán keresztül megakadályozhatja a Google Analytics általi adatgyűjtést.  

Ez egy letiltási („opt-out”) cookie-t aktivál, ami a továbbiakban megakadályozza az Ön 

adatainak gyűjtését a honlap meglátogatásakor. A használati feltételekre és a személyes 

adatok kezelésére vonatkozó további információkért látogasson el az alábbi honlapok 

valamelyikére: 

http://www.google.com/analytics/terms/us.html  

http://www.google.com/intl/en/analytics/privacyoverview.html. 

 

 

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en
http://www.google.com/analytics/terms/us.html
http://www.google.com/intl/en/analytics/privacyoverview.html
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5. A sütik adatkezelésének jogalapja 

A munkamenet sütik adatkezelésének jogalapja: az adatkezelő jogos érdeke (GDPR 6. cikk 

(1) f) pont). Az Adatkezelő a kapcsolódó érdekmérlegelési tesztet elvégezte. 

A statisztika készítéséhez szükséges sütik és egyéb sütik kezelésének jogalapja: az érintett 
hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) a) pont) Ezen cookie-k alkalmazására kizárólag akkor kerül 
sor, ha ön az erre szolgáló felületen azok használatát kifejezetten engedélyezi. A 

beállítások módosítására – és e körben a hozzájárulás visszavonására – bármikor 
lehetősége van. 

 

6. Adatfeldolgozó 

A www.meseboltbabszinhaz.hu weboldal üzemeltetője: 

név: Deeb-IT Kft. 

cím: 9751 Vép, Petőfi Sándor u. 22. 

e-mail cím: info@deeb.hu 

 

7. Közösségi média linkek 

A Facebook közösségi oldalra mutató linket a Meta Platforms Ireland Limited által 
működtetett Facebook ikon jelzi, amely oldalunk jobb felső sarkában található kis „f" 

betű egy keretben.  

További infromáció a Facebook használatáról, és adatkezelési szabályairól: 
https://www.facebook.com/privacy/explanation 
Ha rákattint valamelyik gombra, akkor a kiválasztott közösségi hálózatra irányítjuk 

és a megfelelő oldalunk jelenik meg. Ha a kiválasztott közösségi hálón meglévő 

fiókjában párhuzamosan be van jelentkezve, akkor a látogatása idején a jelen 

felhasználói jelenlétét társítja a felhasználói fiókjához. 

 

8. A "sütik beállításának" ellenőrzése, a "sütik" letiltása 

A modern böngészők engedélyezik a "süti beállítások" módosítását. A böngészők egy része 

alapértelmezettként automatikusan elfogadja a "sütiket", de ez a beállítás is megváltoztatható 

annak érdekében, hogy a jövőre nézve megakadályozza a látogató az automatikus elfogadást. 
Átállítás esetén a böngésző a továbbiakban minden alkalommal felajánlja a "sütik 

beállításának" választási lehetőségét. 

Az Adatkezelő a "sütik" engedélyezése esetén sem jegyez meg semmilyen azonosítót vagy 

jelszót. A látogató a "sütik" elfogadása esetén is teljes biztonságban használhatja a 

szolgáltatásokat. 

Felhívjuk látogatóink figyelmét, hogy mivel a "sütik" célja a weboldal használhatóságának és 

folyamatainak támogatása, valamint megkönnyítése, a "sütik" letiltása esetén nem tudjuk 
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garantálni, hogy a látogató képes lesz a weboldal valamennyi funkciójának teljes körű 

használatára. A weboldal ez esetben a tervezettől eltérően működhet a böngészőben. 

9. További részletes információk az alábbi böngészők "süti 
beállításairól" 

Google Chrome  

Firefox  

Microsoft Internet Explorer 11 

Microsoft Internet Explorer 10 

Microsoft Internet Explorer 9 

Microsoft Internet Explorer 8  

Safari 

10. Az érintettek jogai 

(1) Az érintettek bármikor tájékoztatást kérhetnek írásban az Adatkezelőtől az általa 

kezelt személyes adataik kezelésének módjáról, jelezheti törlési vagy módosítási igényét, 

továbbá visszavonhatja a korábban megadott hozzájárulását a 1. pontban megadott 

elérhetőségeken. 

(2) Az érintett törlési jogát a jogszabályban kötelezően előírt adatkezelések esetén nem 

gyakorolhatja. 

(3) A tájékoztatáshoz való jog tartalma: Az érintett igénye alapján az Adatkezelő az 

érintett részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. és 14. cikkében 

felsorolt információkat, valamint a 15-22. és a 34. cikk szerinti tájékoztatásokat tömör, 

közérthető formában átadja. 

(4)  A hozzáféréshez való jog tartalma: Az érintett megkeresésére az Adatkezelő 

tájékoztatást nyújt arról, hogy folyamatban van-e rá vonatkozó adatkezelés az Adatkezelőnél. 

Amennyiben Adatkezelőnél folyamatban van a kérelmezőre vonatkozó adatkezelés, az érintett 

jogosult hozzáférésre a következők tekintetében: 

a. A rá vonatkozó személyes adatok; 

b. az adatkezelés célja(i); 

c. az érintett személyes adatok kategóriái; 

d. azon személyek, amelyekkel az érintett adatait közölték, vagy közölni fogják; 

e. az adatok tárolásának időtartama; 

f. a helyesbítéshez, törléshez,  közléshez valamint az adatkezelés korlátozásához való 

jog; 

g. a bírósághoz, illetve felügyeleti hatósághoz fordulás joga; 

h. a kezelt adatok forrása; 

i. profilalkotás és/vagy automatizált döntéshozatal, illetve ilyen alkalmazásának 

részletei, gyakorlati hatásai; 
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j. a kezelt adatok harmadik ország vagy nemzetközi szervezet részére való átadása. 

(5) A fentiek szerinti adatigénylés esetén Adatkezelő az érintett részére kiadja a 

kérelemnek megfelelő, általa kezelt adatok egy másolati példányát. Külön kérelemre van 

lehetőség elektronikus úton való kézbesítést kérni az Adatkezelőtől. 

(6) Adatkezelő minden további példányért oldalanként 500,- Ft-os adminisztrációs díjat 
kér. 

(7) Az igényelt adatok kiadásának határideje az igény átvételétől számított 30 nap. 

(8) A helyesbítéshez való jog: Az érintett kérheti az Adatkezelő által kezelt, rá 

vonatkozó pontatlan adatok helyesbítését. 

(9) A törléshez való jog: Amennyiben az alábbi indokok bármelyike fennáll, úgy az 

érintett kérésére Adatkezelő a legrövidebb időn belül, de legkésőbb 5 munkanapon belül, törli 

az érintettre vonatkozó adatokat: 

a. Az adatok jogellenesen (jogszabályi felhatalmazás vagy személyes hozzájárulás nélkül) 
kerültek kezelésre; 

b. az adatok kezelése szükségtelen az eredeti cél megvalósításához; 

c. az érintett visszavonja hozzájárulását az adatkezeléshez, és az Adatkezelőnek nincs 

más jogalapja az adatkezelésre; 

d. a kérdéses adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások 

kínálásával kapcsolatban került sor; 

e. a személyes adatokat az Adatkezelőre vonatkozó jogszabályi kötelezettségek 

teljesítéséhez törölni kell. 

(10)  Az adatok törlését Adatkezelőnek nem áll módjában elvégezni, ha az adatkezelés az 

alábbiak bármelyikéhez szükséges a továbbiakban is: 

a. Az Adatkezelőre vonatkozó jogszabályi előírások teljesítéséhez szükséges a további 
adatkezelés; 

b. a véleménynyilvánításhoz és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából szükséges; 

c. közérdekből; 

d. archiválási, tudományos, kutatási vagy statisztikai célból; 

e. jogi igények érvényesítéséhez vagy védéséhez. 

(11)  Az adatkezelés korlátozásához való jog: Amennyiben az alábbi indokok 

bármelyike fennáll, Adatkezelő korlátozza az adatkezelést az érintett kérelmére: 

a. Az érintett vitatja a rá vonatkozó adatok pontosságát, ekkor a korlátozás arra az időre 

vonatkozik, ameddig a kérdéses adatok pontosságának, helyességének felülvizsgálata hitelt 

érdemlően megtörténik; 

b. az adatkezelés jogellenes, ugyanakkor az érintett kéri a törlés mellőzését, csupán az 

adatkezelés korlátozását kéri; 

c. az adatkezeléshez már nincs szükség az adatokra, de az érintett kéri azok további 
tárolását jogi igényei érvényesítéséhez vagy megvédéséhez; 




