
 

 

Tájékoztatás az MVK Zrt. (Társaság) honlapján 
(Weboldalán) használt cookie-k (websütik) 

alkalmazásáról 

SZB-42 F2 

2. sz. függelék 

   

Hatálybalépés: 

2021.03.15. 

Törzspéldánnyal megegyezik: Nyilvántartási sorszám 

kiadásért felelős aláírása: 

Kiadás: 1 

Változat száma: 1 

Oldal/össz. oldal: 1/2 

 
A cookie-k („sütik"): rövid adatfájlok, melyeket a meglátogatott honlap helyez el a felhasználó számítógépén. 

A cookie célja, hogy az adott infokommunikációs, internetes szolgáltatást megkönnyítse, kényelmesebbé tegye.  

A cookie-k rövid szöveg file-ok, amelyeket a Weboldal küld a felhasználó számítógépének merevlemezére, és a 
felhasználóra vonatkozó információkat tartalmaznak. Amennyiben a felhasználó az www.mvkzrt.hu weboldalon a 
jelen adatkezelési tájékoztatóban foglaltak szerint kifejezetten nem ad meg saját magára vonatkozó adatot, 
információt, úgy az adatkezelő semmilyen, a felhasználóra vonatkozó személyes adatot nem gyűjt vagy kezel 
olyan módon, amely alapján a felhasználó személy szerint beazonosítható lenne.  

A weboldalra látogatással, valamint az „Elfogadom” gomb megnyomásával valamennyi felhasználó hozzájárul 
ahhoz, hogy az Adatkezelő a jelen tájékoztatóban írt adatok, információk rögzítéséhez szükséges külső 
szolgáltatók által kezelt cookie-kat használjon a weboldallal összefüggésben.  

Ilyen adatok a felhasználó bejelentkező számítógépének azon adatai, amelyek a Weboldal használata során 
generálódnak és, amelyeket a Weboldalon használt cookie-k a technikai folyamatok automatikus eredményeként 
rögzítenek. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer – a Felhasználó külön nyilatkozata vagy 
cselekménye nélkül – a Weboldalra látogatáskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. Ezen adatok egyéb 
személyes felhasználói adatokkal nem kerülnek összekapcsolásra, azaz a Felhasználó ezen adatok alapján nem 
beazonosítható. Az ilyen adatokhoz kizárólag a cookie-kat kezelő külső szolgáltatók és az Adatkezelő fér hozzá. 
Adatkezelő a Weboldalon kizárólag külső szolgáltatók (pl. Google) által kezelt cookie-kat használ. Amennyiben 
az érintett nem szeretné, hogy a fentiekben írt információk gyűjtése megtörténjen a Weboldal használatával 
összefüggésben, az internetböngésző beállításaiban részben vagy egészben kikapcsolhatja a cookie-k 
használatát, vagy egyébként módosíthatja a cookie üzenetek beállításait. 

Az érintettekről a személyhez kötött információkat automatikusan gyűjt a weblap Google Analytics által (IP cím, 
tartózkodási idő, helyrajzi adatok felhasználói szokások stb.), melyek a honlap látogatottsági statisztikáját 
szolgálják. Ennek során sütik (cookies) kerülnek elhelyezésre a látogató számítógépein. 

A honlap megtekintése során automatikusan rögzítésre kerül a felhasználó látogatásának kezdő és befejező 
időpontja, illetve egyes esetekben – a felhasználó számítógépének beállításától függően – a böngésző és az 
operációs rendszer típusa. Ezen adatokból a rendszer automatikusan statisztikai adatokat generál. 

adatkezelés célja: a honlap látogatóiról személyhez kötött, automatikus adatrögzítés a felhasználási szokásokról 
Google Analytics, valamint cookiek segítségével 

kezelt adatok köre: IP cím, tartózkodási idő, helyrajzi adatok felhasználói szokások, számítógép beállításától 
függően – a böngésző és az operációs rendszer típusa  

adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pont - az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre 
ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges 

adattárolás határideje: az adatkezelési cél megvalósulásáig, de maximum a rögzítéstől számított 2 évig 

adattárolás módja: elektronikus 

Adatfeldolgozó igénybevételére sor kerül-e: igen 

Az adatfeldolgozó adatai: 

Cégnév:  Miskolc Holding Önkormányzati Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytáraság 
Székhelye: 3530 Miskolc, Petőfi u. 1-3. 
Cégjegyzékszáma: 05-10-000406 
Adószáma: 13778749-2-05 

További adatok:          https://www.e-cegjegyzek.hu/?cegadatlap/0510000406/TaroltCegkivonat 

A Társaság adataira, az adatvédelmi tisztviselő adataira, az adatok biztonságára, a jogorvoslatokra, a 
kártérítésre és sérelemdíjra, az érintettet megillető egyéb jogokra, valamint a további adatkezelési 
tájékoztatásra vonatkozóan az SZB-42 Adatkezelési és adatvédelmi szabályzat törzsszövegében, 
különösen annak 1. és 7. fejezetében találhatóak információk. A jelen tájékoztatóban, illetve az SZB-42 

https://www.e-cegjegyzek.hu/?cegadatlap/0510000406/TaroltCegkivonat
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Adatkezelési és adatvédelmi szabályzat törzsszövegében nem szabályozott kérdések, körülmények 
tekintetében a mindenkori hatályos vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadóak.  

 


