COOKIE („SÜTI”) TÁJÉKOZTATÓ
1. Adatkezelő adatai:
Adatkezelő megnevezése:
PIR azonosító:
Adatkezelő székhelye:
Adatkezelő postai címe:
Adatkezelő elektronikus címe:
Adatvédelmi tisztviselőjének
neve és elérhetősége:

Innovációs és Technológiai Minisztérium
764410
1011 Budapest, Fő utca 44-50.
1440 Budapest Pf. 1.
ugyfelszolgalat@itm.gov.hu
dr. Dakos Zsuzsanna
postai címe: 1011 Budapest, Fő utca 44-50.
e-mail címe: adatvedelmi.tisztviselo@itm.gov.hu

2. Cookie („süti”) tájékoztató hatálya:
Jelen tájékoztató az nfsz.munka.hu weboldalra vonatkozik.
3. Cookie („süti”) fogalma, célja és jellemzői:
Az oldal „sütiket” használ az oldal megfelelő működéséhez, valamint annak érdekében, hogy
azonosítsa a felhasználót, azaz megkülönböztesse a felhasználókat egymástól, s ezzel a
felhasználók releváns és személyre szabott tartalmat kapjanak. A „sütik” kényelmesebbé
teszik a böngészést, értve ez alatt az online adatbiztonsággal kapcsolatos igényeket.
A „sütik” a webszerver és a felhasználó böngészője közötti információcsere eszközei. A
„sütik” olyan betűkből és számokból álló szöveges fájlok, amelyek – a felhasználó
hozzájárulásának függvényében - információt tárolnak a felhasználó webes böngészőjében
abból a célból, hogy még hatékonyabbá tegyék a felhasználói élményt. Ezek az adatfájlok
nem futtathatók, nem tartalmaznak kémprogramokat és vírusokat, továbbá nem férhetnek
hozzá a felhasználók merevlemez-tartalmához.
Amennyiben a „sütik” engedélyezése megtörténik, úgy a weboldal rögzíti a felhasználó
látogatásával kapcsolatos információkat. A legtöbb „süti” nem tartalmaz személyes
információkat, segítségével nem azonosíthatók a felhasználók. A tárolt adatok a
kényelmesebb böngészésért szükségesek, tárolásuk olyan módon történik, hogy jogosulatlan
személy nem férhet hozzájuk.
Kiemelendő azonban, hogy a „sütik” tárolása csak és kizárólag abban az esetben lehetséges,
ha az adott weboldal működéséhez arra feltétlenül szükség van.
4. Cookie („süti”) típusai
Az ITM az alábbi „süti”-fajtákat használja:


Feltétlenül szükséges – elengedhetetlen – „sütik”
A feltétlenül szükséges „sütik” a weboldal használhatóságát segítik azáltal, hogy
engedélyeznek olyan alapvető funkciókat, mint az oldalon való navigáció és a

weboldal biztonságos területeihez való hozzáférés. A weboldal ezen „sütik” nélkül
nem tud megfelelően működni: a honlap, illetve annak egyes részei nem, vagy hibásan
jelenhetnek meg.
Ezen „sütik” érvényességi ideje kizárólag a felhasználó aktuális látogatására
vonatkozik, a munkamenet végeztével, illetve a böngésző bezárásával a „sütik” e
fajtája automatikusan törlődik a felhasználó számítógépéről.


Preferenciális „sütik”
A preferenciális „sütik” feladata a felhasználói élmény javítása. Észlelik, hogy a
felhasználó milyen eszközzel nyitotta meg a honlapot, vagy tárolják például a
felhasználó által korábban megadott és tárolni kért adatait (pl.: automatikus
bejelentkezés, a választott nyelv, a szövegméretben, betűtípusban végrehajtott
felhasználói változtatások, stb.). Ezek a „sütik” nem követik nyomon a felhasználó
más weboldalakon folytatott tevékenységét.



Statisztikai célú „sütik”
A statisztikai célú „sütik” információt biztosítanak a honlap megfelelő fejlesztéséhez:
az adatok névtelen formában való gyűjtésén és jelentésén keresztül a statisztikai
„sütik” segítenek a weboldal tulajdonosának abban, hogy megértse, hogyan lépnek
interakcióba a látogatók a weboldallal.
Ezek a „sütik” a felhasználók és munkameneteik adatai, böngésző beállításai alapján
felhasználóhoz nem köthető általános használati adatokat biztosítanak a weboldal
tulajdonosának. Ilyen lehet például az, hogy milyen böngészőből keresik fel
jellemzően a honlapot és így melyik böngészőverziókra célszerű azt optimalizálni.
Ezen felül e „sütik” használatával információk gyűjthetők, hogy a felhasználó a
weboldal mely részére kattintott, hány oldalt keresett fel, milyen hosszú volt az egyes
munkamenetek megtekintési ideje, melyek voltak az esetleges hibaüzenetek - mindezt
a weboldal fejlesztésének, valamint a felhasználók számára biztosított élmények
javításának céljával. Ezek nem gyűjtenek a felhasználót azonosítani képes
információkat, az adatokat összesítve és névtelenül tárolják.



Marketing „sütik”
Jelenleg az oldal személyre szabott hirdetések megjelenítését célzó „sütiket” nem
használ, kizárólag az adott weboldal és egyes aloldalainak látogatását rögzítő „sütik”
használatára kerül sor a honlap felugró ablakában a sütikezelés elfogadása esetén.

5. A böngésző Cookie („sütik”) beállításainak ellenőrzése és a Cookies („sütik”) letiltása
A legtöbb böngésző alapbeállításként engedi a „sütik” használatát. Amennyiben a felhasználó
ezt mégsem kívánja, illetve nem fogadja el ezen „sütik” alkalmazását, úgy módosíthatja és
kikapcsolhatja ezeket böngészője beállításával, illetve a korábbi hozzájárulása is módosítható
vagy visszavonható.
A beállítási lehetőségek általában a böngésző „Opciók” vagy „Beállítások” menüpontjában
találhatók. Mindegyik böngésző különböző, így a megfelelő beállításokhoz kérjük használja
böngészője “Segítség” menüjét.

Ha a felhasználó a böngészőjében az összes „sütit” letiltja (ideértve a feltétlenül szükséges
„sütiket”), akkor előfordulhat, hogy a weboldal egy részét vagy egészét nem fogja tudni
elérni. A „sütikről” és azok letiltásáról az alábbi oldalon található részletes
információ: www.allaboutcookies.org.
A letiltott vagy korlátozott „sütik” azonban nem jelentik azt, hogy a felhasználóknak nem
jelennek meg hirdetések, csupán a megjelenő hirdetések és tartalmak nem „személyre
szabottak”, azaz nem igazodnak a felhasználó igényeihez és érdeklődési köréhez.
6. Adatvédelmi tájékoztatás
Az oldalon alkalmazott sütik esetében az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk e) pontja, az
adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának
keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges, valamint a) pontja, az érintett
hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez.
7. Adatkezelés időtartama
Az adatok kezelésének és tárolásának időtartama: 2 év
8. Adatkezeléssel kapcsolatos érintetti jogok gyakorlása:
Az érintett a személyes adatai kezelésével kapcsolatban bejelentést tehet az adatkezelő
adatvédelmi tisztviselőjénél, a fent megadott elérhetőségein. Az érintett továbbá panaszt
nyújthat be a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (cím:1055 Budapest,
Falk Miksa utca 9-11., postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5, e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu)
mint felügyeleti hatóságnál, ha megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése
sérti a GDPR rendelkezéseit. Az érintett bírósághoz fordulhat, ha megítélése szerint a
személyes adatainak nem megfelelő kezelése következtében megsértették a GDPR szerinti
jogait.

