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ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ ÉS FOLYAMATLEÍRÁS A HONLAPON HASZNÁLATBAN LÉVŐ COOKIE 

-K, AZAZ „SÜTIK” HASZNÁLATÁHOZ KAPCSOLÓDÓ ADATKEZELÉSRŐL 

 

 Tata Város Önkormányzata (a továbbiakban Adatkezelő/Önkormányzat) az Európai Parlament és a 

Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok 

kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK 

irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, a továbbiakban GDPR) előírásai 

szerint ezúton tájékoztatja Önt, jelen tájékoztatóval és folyamatleírással az Ön személyes adatai 

kezelésével kapcsolatos minden tényről. A folyamatban való részvétellel Ön, mint érintett a jelen 

folyamatleírás szerint válik az adatkezelés érintettjévé.  

 

AZ ADATKEZELŐ PONTOS MEGNEVEZÉSE, ELÉRHETŐSÉGEI:  

Adatkezelő megnevezése: Tata Város Önkormányzata 

Adatkezelő adószáma: 15729617-2-11 

Adatkezelő székhelye: 2890 Tata, Kossuth tér 1. 

Adatkezelő képviselője: Michl József polgármester 

Önkormányzat, mint Adatkezelő elérhetősége:  

Telefon/fax: +36 (34) 588-600 

E-mail: ph@tata.hu 

Adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége: 

L-Tender Zrt., adatvedelem@tata.hu 

 

AZ ADATKEZELÉS CÉLJA: 

Weboldal működtetése, használatának megkönnyítése.  

 

AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA: 

GDPR 6. cikk (1) e) szerinti az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi 

jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges 

 

KEZELT ADATOK KÖRE, KAPCSOLÓDÓ INFORMÁCIÓK: 

 

Cookie elnevezése Cookie célja Kezelt adatok köre Tárolás 

időtartama 

_ga felhasználók 

megkülönböztetése 

 

dátum, időpont, a 

felhasználó 

számítógépének IP 

címe, munkamenetek 

ideje, illetve az oldal, 

mely részeire 

kattintottak a 

felhasználók a 

meglátogatott oldal 

címe, a felhasználó 

böngészőjével 

kapcsolatos adatok 

 

 

2 év 

_ga_<container-id>  munkamenet-

állapot megőrzése 

dátum, időpont, a 

felhasználó 

számítógépének IP 

címe, munkamenetek 

ideje, illetve az oldal, 

mely részeire 

kattintottak a 

2 év 
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felhasználók a 

meglátogatott oldal 

címe, a felhasználó 

böngészőjével 

kapcsolatos adatok 

 

 

„Cookie” tájékoztató az alábbi linken érhető el: 

https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/gtagjs/cookie-usage 

 

AZ ADATKEZELÉSBE BEVONT ADATFELDOLGOZÓK ÉS AZ ADATFELDOLGOZÁSI MŰVELET 

MEGJELÖLÉSE: 

Adatkezelő az adatkezelésbe adatfeldolgozót von be. 

Adatfeldolgozó:  Gallaidesign Kft.  

Adatkezelési műveletek: a honlap fejlesztése, karbantartása és a felmerülő hibák javítása.  

Adatfeldolgozó:  Rudas Info Bt.,  

Adatkezelési művelet: rendszergazdai feladatok ellátása, valamint honlap fejlesztése, frissítése, 

karbantartása és a felmerülő hibák javítása.  

 

AZ ADATKEZELÉS SORÁN AZ ADAT AZ ALÁBBI HARMADIK SZEMÉLYEK RÉSZÉRE, A MEGJELÖLT 

JOGALAPPAL KERÜL TOVÁBBÍTÁSRA: 

Az Adatkezelő az adatokat harmadik fél részére nem továbbítja, ám felhívja az érintettek figyelmét, 

hogy személyes adatok bíróság és hatóság részére történő kiadását előírhatja jogszabály. Amennyiben 

bíróság vagy hatóság jogszabályban rögzített eljárása során személyes adatok átadására kötelezi az 

Adatkezelőt, úgy az Adatkezelő, jogszabályi kötelezettségét teljesítve, köteles a kért adatokat az eljáró 

bíróság vagy hatóság rendelkezésére bocsájtani. 

 

 

AUTOMATIZÁLT DÖNTÉSHOZATAL TÉNYE:  

az adatkezelés során automatizált döntéshozatal nem zajlik 

 

AZ ADATKEZELÉS FOLYAMATÁNAK LEÍRÁSA: 

Az Adatkezelő saját honlappal rendelkezik. A honlapon automatikus adatgyűjtés (cookie/sütik, Google 

Analytics) valósul meg.  

 

Amikor a látogató a honlapot meglátogatja, egy kisméretű adatfájlt, úgynevezett cookie 

(továbbiakban: cookie vagy süti) helyezünk el a számítógépére, mely többféle célt szolgálhat. 

 

Kizárólag az oldal működéséhez feltétlenül szükséges és munkamenet támogató, az egyes felhasználói 

munkamenetek azonosítására szolgáló, továbbá weboldalunk kényelmesebb használatát elősegítő 

sütiket használunk. A cookie-k az alkalmazás megfelelő működését, a hatékonyabb kiszolgálást, 

valamint statisztikai jellegű, anonimizált adatgyűjtés célját szolgálják. 

 

A cookie-kat a látogató törölni tudja az informatikai eszközéről, valamint a látogató manuálisan 

beállíthatja böngészőjét úgy is, hogy az a cookie-k alkalmazását tiltsa.  

 

A cookiek típusai 

Alapműködéshez szükséges cookiek: Ezen sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, 

megkönnyítik annak használatát, és látogatóink azonosítása nélkül gyűjtenek információt a 

használatáról. A honlap böngészéséhez, a funkciók használatához szükségesek, többek között lehetővé 

teszik a látogató által adott oldalon, funkcióban vagy szolgáltatásban végzett műveletek megjegyzését. 

A 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. 

 

https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/gtagjs/cookie-usage
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Statisztikai cookiek: Ezen sütik a weboldal használatáról részletesebb, elemzési célú 

információszerzést tesznek lehetővé, így segítenek weboldalunk ügyfélfókuszú továbbfejlesztésében. 

Használt sütik: munkamenet (session), használatot segítő sütik, Google Analytics. 

 

A Google Analytics által alkalmazott cookie-k analitikai, statisztikai, illetve biztonsági célból rögzítik 

a látogató által használt informatikai eszköz IP-címét. Az adattárolás a látogató informatikai eszközén 

valósul meg. A honlap látogatottsági és egyéb webanalitikai adatainak független mérését és auditálását 

tehát külső szolgáltatóként a Google Analytics szerverei segítik a fent felsorolt cookie-k segítségével. 

A mérési adatok kezeléséről ezen adatok adatkezelője a https://www.google.com/analytics/ 

weboldalon nyújt részletes felvilágosítást, a Google adatvédelmi elveiről pedig a 

http://www.google.hu/intl/hu/policies/privacy/ linken keresztül érhető el bővebb információ. A 

honlapról a Google Analytics szerverei felé továbbításra kerülő adatok az érintett látogató 

személyazonosságának kizárólagos azonosítására közvetlenül nem alkalmasak, azok alapján kizárólag 

az informatikai eszköz IP címe azonosítható. 

 

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 a felhasználó megakadályozza az automatikus elfogadást. Átállítás 

esetén a böngésző a továbbiakban minden alkalommal felajánlja a sütik beállításának választási 

lehetőségét. 

 

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

folyamatainak támogatása, valamint megkönnyítése, a sütik letiltása esetén nem tudjuk garantálni, 

hogy a látogató képes lesz a weboldal valamennyi funkciójának teljes körű használatára. A weboldal 

ez esetben a tervezettől eltérően működhet a böngészőben. 

 

AZ ÉRINTETTI JOGGYAKORLÁSRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK: 

Az Adatkezelő tájékoztatja, hogy a GDPR alapján Ön, személyazonosságának igazolását követően az 

alábbi jogérvényesítési lehetőségekkel élhet jelen adatkezelési folyamat tekintetében: 

− kérheti tájékoztatását személyes adatai kezeléséről, 

− kérheti személyes adatainak helyesbítését, 

− kérheti személyes adatai törlését, amennyiben a GDPR 17. cikk (1) bekezdésében foglalt 

valamely feltétel fennáll, 

− kérheti személyes adatai kezelésének korlátozását,   

− tiltakozhat az adatkezelés ellen: Ön jogosult arra, hogy a közérdekű vagy közhatalmi 

jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés 

ellen tiltakozzon. Amennyiben az adatok kezelése ellen tiltakozik, úgy az adatot az 

Adatkezelő nem kezeli tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő 

erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és 

szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy 

védelméhez kapcsolódnak. 

− Jogorvoslattal élhet.  

Kérelmét – személyes adatokkal kapcsolatos kérelem – elsősorban írásban terjesztheti be az 

Adatkezelőnek címzett, jelen tájékoztatóban feltüntetett elérhetőségén. Az igényt munkatársunk rögzíti 

és a kérelem beérkezésétől számított legkésőbb egy hónapon belül tájékoztatjuk Önt kérelmével 

kapcsolatosan. Ezt a határidőt maximum további két hónappal hosszabbíthatjuk meg, ha a kérelem 

összetettsége vagy az aktuálisan kezelt kérelmek száma ezt indokolja, ellenben erről a kérelem 

kézhezvételétől számított egy hónapon belül, elektronikus úton tájékoztatjuk. 

Amennyiben nem intézkedünk, a kérelmére vagy az intézkedésünket nem fogadja el, úgy 

jogorvoslattal élhet. Adatkezelési eljárásunkkal kapcsolatos panasszal Ön fordulhat a Nemzeti 

Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz vagy a lakóhelye, vagy tartózkodási helye szerinti 

Törvényszékhez.  

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei: 

Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-11. 

https://www.google.com/analytics/
http://www.google.hu/intl/hu/policies/privacy/
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Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf.: 9. 

E-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu 

Telefonos ügyfélszolgálat: +36 (30) 683-5969 és +36 (30) 549-6838 

Felhívjuk azonban a figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 

gyakorlata alapján panaszát akkor fogadja be a Hatóság, hogy ha előbb az Adatkezelőhöz, esetünkben 

tehát hozzánk fordult, de nem intézkedtünk a kérelmére vagy az intézkedésünket nem fogadta el. 

Javasoljuk ezért, hogy először az Adatkezelővel vegye fel a kapcsolatot! 

 

 

Kelt: 2022. október 26. 

 


