
Cookie-król szóló tájékoztató 

A www.itlgroup.hu honlapjának használata cookie-knak és hasonló eszközöknek a használó 
számítógépjére történő küldését foglalja magába. 

Emiatt a jelen dokumentummal az ITL Group Kft. (székhely: Budapest, Váci utca 81.) adatkezelő a 
honlap használói részére információkat nyújt a használt cookie-kra és hasonló rendszerekre 
vonatkozóan, amelyeknek a telepítését engedélyezi. 

Mik a cookie-k? 

A cookie-k kis méretű adatfájlok, amelyeket a használó által látogatott weboldalak küldenek a 
használó számítógépére (általában a böngészőre), ahol lementésre kerülnek, hogy később 
ugyanezen honlapok részére visszaküldésre kerüljenek ugyanazon használó következő 
böngészésekor. 

Megkülönböztetnek munkamenet cookie-kat (amelyeket kizárólag arra a célra használnak, hogy 
elvégezzék a kommunikáció továbbítását egy elektronikus kommunikációs hálóra vagy szigorúan 
előírt korlátokon belül, kizárólag a kért szolgáltatást nyújtó személy számára), teljesítményt biztosító 
cookie-kat (amelyek célja a használóra vonatkozó profilok létrehozása, és amelyeket arra használnak, 
hogy neten keresztül reklám üzeneteket küldjenek a használó által a látogatások során kinyilvánított 
preferenciáknak megfelelően). 

A látogatás során a használó számítógépére érkezhetnek olyan cookie-k is, amelyeket más honlapok 
vagy web serverek küldenek (lásd harmadik fél „cookie”-k), és amelyeket a nevezett weboldalak 
kezelői állítanak be, és ezen személyek által meghatározott célokra és módok szerint használnak. 

Jelen honlapon használt cookie-k típusa 

A honlap harmadik fél munkamenet és teljesítményt biztosító cookie-jait használja. 

Munkamenet cookie-k 

A munkamenet cookie-kra vonatkozóan nem kötelező az engedélykérés. Kisméretű, ideiglenesen 
tárolt információkról van szó, amelyek célja a keresés és a weboldalak használatának támogatása.  

Harmadik fél teljesítményt biztosító cookie-jai 

A www.itl.group.hu honlapra telepítettek néhány, harmadik személyek által létrehozott cookie-t, 
teljesítményt biztosító cookie-kat is, amelyek a böngészőn az „ok” gombra kattintással aktiválódnak, 
vagy a görgetés révén követik a látogatót a böngészés során. 

Az alábbiakban a harmadik fél cookie-kat mutatjuk be részletesen, illetve azokat a linkeket, amelyeken 
keresztül a használó több információt kaphat, illetve kérheti a cookie-k kikapcsolását.  

Google Analytics 

A honlap Google Analytics-et használ. Ez egy webelemző szolgáltatás, amelyet a Google Inc. 
(„Google”) nyújt. A használó számítógépére helyezett cookie-kat használja, hogy lehetővé tegye a 
látogatott weboldal használatával kapcsolatos statisztikai elemzéseket aggregát formában. 

A Google Analytics által a használó IP címeinek használatán keresztül is létrehozott adatokat a 
Google megőrzi a következő linken elérhető Tájékoztatóban megjelöltek szerint: 
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage 

A Google Inc. társaság személyes adatok védelméről szóló tájékoztatójának megtekintéséhez lépjen 
fel a következő internetes oldalra: http://www.google.com/intl/en/analytics/privacyoverview.html. 



A Google a következő linken: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=it teszi elérhetővé a 
keresőmotor azon kiegészítő elemét, ahol ki tudja kapcsolni a Google Analytics-et. 

Google (YouTube) 
A honlapon Youtube videók is találhatók. A megosztás a legmodernebb személyes adatok 
védelmének betartásával történik, amely biztosítja, hogy a Youtube ne tároljon információkat a honlap 
használóiról, kivéve, ha ők készítik a videókat. A Google Inc. társaság személyes adatok védelméről 
szóló tájékoztatójának megtekintéséhez és a cookie-k kikapcsolásához lépjen fel a következő 
weboldalra: http://www.google.com/intl/it/policies/privacy/. 

Vimeo (Video) 

A honlapon Vimeo videók is találhatók. A Vimeo Inc. társaság személyes adatok védelméről szóló 
tájékoztatójának megtekintéséhez és a cookie-k kikapcsolásához lépjen fel a következő weboldalra: 
https://vimeo.com/cookie_policy 

Google Maps 
A honlap használja a Google Maps szolgáltatást. Ezt a szolgáltatást a Google Inc. (“Google”) nyújtja, 
hogy interaktív térképeket illesszen be a weboldalakra. Ez a szolgáltatás magában foglalja cookie-k 
telepítését a Google részéről. 
A Google Inc. társaság személyes adatok védelméről szóló tájékoztatójának megtekintéséhez és a 
cookie-k kikapcsolásához lépjen fel a következő weboldalra: 
http://www.google.com/intl/it/policies/privacy/. 

Google adWords 
Olyan funkcióval rendelkező cookie-król van szó, amelyek lehetővé teszik a használó részére, hogy 
meghatározott kritériumok szerint keressenek (például nyelv, vásárlásra kiválasztott termékek), azzal 
a céllal, hogy javítsák az oldal által nyújtott szolgáltatásokat, illetve a Google által kezelt tartalmakat 
javasoljanak az ügyfélnek.  

Social Buttons 

A Social Buttons-ok olyan különleges „gombok”, amelyek a honlapon találhatók és a közösségi 
oldalak (például Facebook és Twitter) ikonjait ábrázolják, illetve lehetővé teszik a használók részére, 
hogy a gombra rákattintva közvetlenül a közösségi oldalra lépjenek. 

Az alábbiakban felsorolásra kerülnek azok a linkek, amelyeken a használó megtekintheti azon 
közösségi oldalak által használt adatok adatkezelésére vonatkoztató tájékoztatókat, amelyekre a 
gombra kattintva lépnek: 

https://support.twitter.com/articles/20170519-uso-dei-cookie-e-di-altre-tecnologie-simili-da-parte-di-
twitter 

https://www.facebook.com/help/cookies 

https://www.linkedin.com/legal/cookie_policy 

Cookie-k telepítése  

A munkamenet cookie-k kivételével, a többi cookie és más hasonló eszközök telepítéséhez 
szükséges a weboldal használójának engedélye azt követően, hogy elolvasta a rövid tájékoztatót a 
banneren. 

A használó megakadályozhatja harmadik fél cookie-jainak telepítését azzal, hogy nyitva tartja a 
bannert (nem zárja be az "OK” gombra kattintva vagy nem folytatja a böngészést), illetve a saját 
keresőmotorjában rendelkezésre álló beállítások segítségével. 

http://www.google.com/intl/it/policies/privacy/


Internet Explorer: http://support.microsoft.com/gp/cookies/en 
Mozilla Firefox: http://support.mozilla.com/en-US/kb/Cookies 
Google Chrome: http://www.google.com/support/chrome/bin/answer.py?hl=en&answer=95647 
Safari: http://support.apple.com/kb/PH5042 
Opera: http://www.opera.com/browser/tutorials/security/privacy/  

Cookie-k kikapcsolása 

A fentiekben leírt munkamenet cookie-kat kivéve, a használó eltávolíthatja a többi cookie-t a jelen 
tájékoztatóban megjelölt módokon, azon a részen, ahol felsorolásra kerülnek a használt cookie-k, 
illetve eltávolíthatja azokat közvetlenül a saját keresőmotorjában. 

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy minden egyes keresőmotor más-más eljárást használ a beállítások 
kezelésére. A használó specifikus utasításokat kaphat az internetes keresőmotorok fejlesztői által 
rendelkezésre bocsátott műszaki információkon keresztül.  

Felhívjuk azoknak a használóknak a figyelmét, akik a mobiltelefonról lépnek fel a honlapra, hogy a 
cookie-k tárolását kizáró, illetve törlésüket biztosító rendszer konfigurációk a használt készülék 
márkájának és/vagy modelljének függvényében változnak, így el kell olvasni a gyártó által adott 
utasításokat. 

A saját számítógépen tárolt cookie-kra, illetve azok törlésére vonatkozó információkért kattintson a 
következő linkre: http://www.youronlinechoices.com/it/le-tue-scelte. 

Az érintett fél jogai 

Az érintett fél a következő e-mail címre: dataprotectionGoogle adWords@itlgroup.hu, az 
adatkezelőnek elküldött levél révén bármikor érvényesítheti az őt megillető jogokat. 

A jelen adatkezelési tájékoztató 2018. május 14. napján került frissítésre. 
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