SÜTI TÁJÉKOZTATÓ
Közzététel napja: 2019.12.05.

I.

Tájékoztatás a www.mosolyalapitvany.hu honlapon használt sütikről

Tájékoztatjuk a felhasználókat, hogy a www.mosolyalapitvany.hu honlapon („honlap”) tett
látogatásaik során a rendszer úgynevezett cookie-kat („sütiket”) helyez el számítógépük internetes
böngészőjében.
A sütik a felhasználó által meglátogatott honlap webszervere által a felhasználó végberendezésén
(számítógépén, telefonján, egyéb eszközén) elhelyezett kisméretű, betűket és számokat egyaránt
tartalmazó szövegfájlok, melyek információkat tárolnak a felhasználóról, valamint a felhasználó és a
webszervere kapcsolatáról. Lehetővé teszik a weboldal hatékonyságának, használati módjának,
működésének, hibáinak és a látogatók számának nyomon követését, valamint a felhasználói élmény
növelését.
A következő típusú sütiket helyezi el webszerverünk az Ön berendezésén:
Weboldal-statisztikákhoz használt sütik („Analytics cookies”)
Az Adatkezelő a Google Inc. Google Analytics és az Albacross szolgáltatását használja a weboldal
forgalmának elemzéséhez. A Google Analitycs sütiket használ abból a célból, hogy segítse az adott
honlap használatának elemzését. A sütik által tárolt információkat (beleértve az érintett IP-címét) a
Google Inc. egyesült államokbeli szerverein tárolja. A Google Inc. átadhatja a gyűjtött információkat
harmadik felek részére, amennyiben ezt törvény írja elő, vagy az adott harmadik felek a Google Inc.
megbízásából feldolgozzák az információkat. A Google Inc. olyan, a látogatókat nyomon követő
sütiket helyez el az érintettek készülékén, amelyek a látogatók online magatartását figyelik, és
amelyek alapján a Google Inc. az érintetti magatartáson, érdeklődési körön alapuló reklámot tesz
számukra elérhetővé más weboldalakon. A nyomon követő süti lehetővé teszi a Google Inc. számára
a honlaplátogató azonosítását egyéb weboldalakon is.
A Google Inc. „Adatvédelmi irányelvei” a http://www.google.hu/intl/hu/policies/privacy honlapon
érhetőek el. A Google Inc. weboldalán a Google Inc. adatokkal kapcsolatos tevékenységéről és a sütik
letiltásáról, a hirdetések személyre szabásáról további hasznos információk találhatóak:
http://www.google.com/intl/hu/policies/privacy/ads.
Az Albacross adatvédelmi irányelvei ezen a linken érhetők el: https://albacross.com/privacy-policy
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Munkamenet sütik
A munkamenet sütik a honlapon történő navigáláshoz, a főbb funkciók működéséhez és a védett
tartalmak eléréséhez szükségesek. Ezek kizárólag az adatlapok kitöltéséhez szükséges információkat
és a Felhasználó által kiválasztott nyelvet tárolják, és nem gyűjtenek olyan információkat, melyekkel
az Érintettet azonosítani lehetne, amelyeket marketing céljából fel lehetne használni, vagy amelyek
emlékeznének arra, milyen más honlapokon járt. A honlap bezárása után e sütik automatikusan
törlődnek és a munkamenet lezárásra kerül.
Funkcionális sütik
Ezek a sütik a felhasználói élmény javítása érdekében észlelik, hogy a Felhasználó milyen eszközzel
nyitotta meg a honlapot, megjegyzik Felhasználó egyes korábbi döntéseit (például a felhasználónév
és jelszó, választott nyelv és régió, a honlap testre szabható elemében végrehajtott korábbi
Felhasználói változtatások), és ezen adatok alapján személyre szabott funkciókat és interfészt állítson
be a Felhasználónak. A funkcionális sütik nem naplózzák a Felhasználó más honlapokon folytatott
tevékenységét és nem használhatók fel reklámcélra.
Harmadik fél partnerek által használt sütik
A honlapon található külső webes szolgáltatásra mutató linkek, melyek az adott funkciók eléréséhez
nyújt közvetlen elérést. Az egyes szolgáltatások interfészei az adott szolgáltató által biztosított kóddal
kerül elhelyezésre, mely süti tárolását is eredményezi. A Felhasználó az Internet hozzáféréshez
használt böngészőjében beállíthatja, hogy értesítést kapjon, amennyiben Sütiket kívánnak elhelyezni
a számítógépén, és a Sütik küldését bármikor megtilthatja. Amennyiben a Felhasználó nem fogadja
el a Sütiket, előfordulhat, hogy egyes oldalak nem fognak tökéletesen működni, illetve a Felhasználó
nem kap jogosultságot bizonyos adatokhoz való hozzáféréshez. A Honlapok tartalmazhatnak olyan
más honlapokra, közösségi oldalakra mutató linkeket, amelyeknek adatkezelési szabályaira az
Adatkezelőnek nincsen befolyása. Amennyiben a Felhasználó e linkek használatával elhagyja az
Adatkezelő Honlapjait, az adatvédelemre a felkeresett honlap működtetőjének adatkezelési
szabályai vonatkoznak.
Facebook Pixel sütik
A honlapon a Facebook által használt Facebook Pixel szolgáltatás, és a Facebook által használt sütik
működnek, melynek működésére a Facebook adatvédelmi irányelvei vonatkoznak.
Ezek itt érhetők el:
https://www.facebook.com/privacy/explanation, https://www.facebook.com/policies/cookies.
A Facebook ezeket az információkat a közösségi oldal “Tetszik” gombjának, vagy Facebookbejelentkezés üzemeltetésére hasznosítja, illetve igénybe veszi a mérési és hirdetési
szolgáltatásokhoz. Ide tartoznak a felkeresett webhelyekre vonatkozó adatok, a szolgáltatások
használati módjának, vagy weboldalon végrehajtott látogatásáról szóló riportok összeállítása és
elemzése. A sütiket kereskedelmi célra a Mosoly Alapítvány nem használja, de Facebook pixelen
keresztül az adományozás népszerűsítésére igen. Ezáltal az Adatkezelő hirdetése elérhetővé válhat a
Facebook használata közben.
A
viselkedés
alapú
hirdetésekről
és
azok
letiltásának
lehetőségéről
a
http://www.youronlinechoices.com/hu/ linken talál bővebb tájékoztatást.

II.

Sütik felhasználók általi kezelése

Böngészője úgy is beállítható, hogy a sütik csak az Ön beleegyezésével hozhatók létre vagy
utasíthatók el általánosan. Meg kell azonban jegyezni, hogy sütik nélkül a webhely egyes tartományai
korlátozottan vagy egyáltalán nem használhatók. Önnek lehetősége van a sütik alkalmazásának
irányítására és szükség esetén megakadályozására úgy, hogy a böngészőket a következő módon
konfigurálja:
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Firefox
lásd itt:
https://support.mozilla.org/hu/kb/weboldalak-altal-elhelyezett-sutik-torlese-szamito
Google Chrome
lásd itt:
https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=hu/
Internet Explorer
lásd itt:
https://support.microsoft.com/hu-hu/help/17442/windows-internet-explorer-delete-managecookies
Safari
lásd itt
https://support.apple.com/hu-hu/guide/safari/sfri11471/mac

III.

A sütik segítségével gyűjtött személyes adatkezelés

Tájékoztatjuk felhasználóinkat, hogy a honlapunk által működtetett sütik alkalmazása az elektronikus
hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény („Eht.”) 155. § (4) szakasza értelmében a felhasználó előzetes,
tájékozott hozzájárulását igényli. Hozzájárulás hiányában, illetve a korábban megadott hozzájárulás
visszavonása esetén honlapunk nem helyez el sütiket az Ön berendezésén.
Tájékoztatjuk a felhasználókat, hogy weboldal üzemeltetője, a Mosoly Alapítvány adatkezelést végez
a sütik segítésével gyűjtött felhasználói személyes adatok tekintetében (például: IP-címek gyűjtése,
egyedi azonosítók kezelése, felhasználók online tevékenységének nyomon követése és ezáltal a
felhasználó egyedi azonosítása, reklámok útján való megkeresése). A weboldal üzemeltetője által
gyűjtött adatok tehát összekapcsolhatók a felhasználó által szolgáltatott, közvetlenül azonosítható
információval.
Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény
(„Infotv.”) 4. § (1) bekezdésének megfelelően az adatkezelés célja a felhasználók azonosítása,
felhasználói élmény növelése, azaz a felhasználóinknak nyújtott szolgáltatásainkat javítása, továbbá
a felhasználók adatainak marketing célokra történő kezelése, ennek keretében célzott reklámok
eljuttatása a felhasználók számára. Az adatokat a Mosoly Alapítvány a fenti célok eléréséhez
szükséges időtartamig kezeli.
Az adatok harmadik személy részére nem kerülnek továbbításra.
Az adatkezelő az Infotv. 7. § (1)-(3) bekezdéseinek megfelelően adatbiztonsági intézkedéseket
alkalmaz a sütikben tárolt adatok védelme érdekében, és gondoskodik arról, hogy az adatok
harmadik személy részére ne váljanak hozzáférhetővé.
Az Ön személyes adatainak kezelése szempontjából az Alapítvány az adatkezelő, azaz az Alapítvány
felelős az Ön személyes adatainak jogszerű kezeléséért.
Az adatkezelő adatai és elérhetőségei:
Adatkezelő:
székhely:
nyilvántartási szám:
képviseli:

Mosoly Alapítvány
1066 Budapest, Nyugati tér 1.
13-01-0001239
az Alapítvány mindenkori ügyvezetője
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levelezési cím:
honlap:
adatvédelmi tisztviselő neve:
adatvédelmi tisztviselő e-mail címe:

IV.

1066 Budapest, Nyugati tér 1. AppyCentrum
www.mosolyalapitvany.hu
Dr. Solt Péter
dpo@mosolyalapitvany.hu

Felhasználói jogok

Tájékoztatjuk továbbá a felhasználókat, hogy az adatok kezelésével kapcsolatban a felhasználó az
Infotv. 14-18. §-ban meghatározott jogokkal élhet, így különösen tájékoztatást kérhet személyes
adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatai helyesbítését, módosítását vagy zárolását;
továbbá az Infotv. 21. §-a szerint - az ott meghatározott feltételek teljesülése - esetén tiltakozhat a
személyes adatai kezelése ellen, valamint az Infotv. 52. § (1) bekezdése szerinti esetekben a Nemzeti
Adatvédelmi és- Információszabadság Hatóságnál („Hatóság”) vizsgálati eljárást kezdeményezhet.
A Hatóság elérhetőségei:
posta cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
URL: http://naih.hu
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