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COOKIE TÁJÉKOZTATÓ 
 

 
A www.rexpendables.hu és a www.kampany.rex.hu weboldal (a továbbiakban: „Weboldal”) használ 
cookie-kat, vagy más néven sütiket sok más weboldalhoz hasonlóan. A Weboldal üzemeltetője, és 
egyben az adatkezelő a  
Rex Kutyaotthon Alapítvány (székhelye: 1048 Budapest, Óceánárok utca 33.) 
 
1. MIK AZOK A COOKIE-K (SÜTIK)? 
 
A cookie vagy süti egy információcsomag, amelyet a szerver küld a böngészőnek, majd a böngésző 
visszaküld a szervernek minden, a szerver felé irányított kérés alkalmával.  
 
A cookie-kat maga a web szerver hozza létre a böngésző segítségével a felhasználó gépén, vagy mobil 
eszközén, ahol a ccokie-k egy elkülönített könyvtárban kerülnek tárolásra. Ezáltal a cookie-k lehetővé 
teszik a weboldal számára, hogy felismerje, amennyiben a felhasználó korábban azt már meglátogatta. 
 
A WEBOLDAL HASZNÁLATAKOR AZ ALÁBBI COOKIE-K KERÜLNEK TÁROLÁSRA 
 
Amennyiben Ön Weboldalunkat meglátogatja, egyes (az alábbi 2.1 pontban megjelölt) ún. szükséges 
cookie-kat (sütiket) kezeljük, melyhez nem szükséges az Ön hozzájárulása.  
 
Az 2.2 pontbeli cookie-kat (sütiket) azonban kizárólag abban az esetben kezelhetjük, ha ahhoz Ön az 
Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletében foglaltak szerint hozzájárult.  

 
2.1 A SZÜKSÉGES COOKIE-K (TECHNIKAILAG SZÜKSÉGES COOKIE-K)  

 
Ezek segítenek használhatóvá tenni a Weboldalt azáltal, hogy engedélyeznek olyan alapvető funkciókat, 
mint az oldalon való navigáció és a weboldal biztonságos területeihez való hozzáférés.  

 
Mivel a Weboldal ezen cookie-k nélkül nem tud megfelelően működni, így amikor a Weboldalt 
meglátogatja, úgy ezen cookie-kat minden esetben használjuk, ehhez nem szükséges az Ön 
hozzájárulása. A Weboldal az alábbi sütiket használja: 
 

• Felhasználó által rögzített adatokat tároló cookie-k („user-input cookies”): 
Ezeket a munkamenet sütiket arra használjuk, hogy a felhasználó adatbeviteleit biztosítsuk a 
szolgáltatóval történő üzenetváltások során. Munkamenet-azonosítóra (egy véletlenszerű 
ideiglenes azonosítószámra) épülnek, és legkésőbb a munkamenet végén (a 
böngészőprogramból történő kilépéskor) lejárnak. Ezek a cookie-k felhasználó 
tevékenységéhez (így pl.: valamilyen gombra való kattintáshoz vagy formanyomtatvány 
kitöltéséhez) kötődnek, egyértelműen szükségesek a felhasználó által kifejezetten kért 
internetes szolgáltatás nyújtásához. 

 
2.1.1. Hitelesítési munkamenet-cookie-k („authentication cookies”): 

 
(a) Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: IP cím, egyedi azonosítószám, dátumok, 
időpontok. 

 
(b) Az érintettek köre: A Weboldalt látogató valamennyi érintett. 

 
(c) Az adatkezelés célja: Weboldal megfelelő működése, személyre szabott működés 
 
(d) Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje:  
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Süti típusa Adatkezelés 
jogalapja 

Adatkezelés 
időtartama Kezelt adatkör 

Munkamenet 
sütik (session) 
 

Rendelet 6. cikk (1) 
bekezdésének f) 
pontja, az 
adatkezelő jogos 
érdeke 

Munkamenet 
cookiek: A 
vonatkozó 
látogatói 
munkamenet 
lezárásáig 
tartó időszak, 
látogató 
munkameneté
nek végéig. 
 
Használatot 
elősegítő 
cookie-k:  
6 hónapig  

connect.sid 
 
cookieconsent_s
tatus 
 

 
(e) Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: A személyes adatokat az 

Adatkezelő rendszergazdai feladatokat ellátó munkatársai kezelhetik. 
 

(f) Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az érintettnek lehetősége van a 
cookie-kat törölni a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében, általában az Adatvédelem 
menüpont beállításai alatt. 

 
(g) Az adatkezelés jogalapja: A Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja, az adatkezelő jogos 

érdeke. 
 

2.1.2 Felhasználó-központú biztonsági cookie-k („user centric security cookies”): 
 

2.1.3 Multimédia-lejátszó munkamenet-cookie-k („multimedia player session cookies”): 
 

2.1.4 Terheléskiegyenlítő munkamenet-cookie-k („load balancing session cookies”): 
 

2.1.5 A felhasználói felület testre szabását segítő munkamenet-cookie-k („user interface 
customization cookies”): 

 
2.1.6 Közösségi tartalommegosztó cookie-k  

 
 
2.2 A HOZZÁJÁRULÁS ALAPJÁN KEZELT COOKIE-K:  
 
  Amennyiben Ön hozzájárul, úgy –a fenteken felül - az alábbi cookie-kat is kezeljük: 

 
• Kényelmi szolgáltatásokhoz szükséges cookie-k: 

Az ilyen célokkal rendelkező sütik nem tekinthetők „feltétlenül szükségesnek” a felhasználó 
által kifejezetten kért szolgáltatások nyújtásához, ezért külön jóváhagyás szükséges a 
használatukhoz. Az Adatkezelő a cookie-kat arra is felhasználja, hogy a következő látogatás 
során az Ön korábbi tevékenységével összhangban lévő tartalmat nyújtsa Önnek, 
automatikusan be tudja tölteni annak saját beállításait, így kényelmesebbé téve a Weboldal 
használatát. 

 
(a) Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: email cím. 
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(b) Az érintettek köre: A Weboldalt látogató valamennyi érintett, aki hozzájárult a kényelmi 
cookie-k kezeléséhez. 

 
(c) Az adatkezelés célja: a Weboldal könnyebb használata, kezelése 
 
(d) Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: 2021.12.13. 
 
(e) Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: A személyes adatokat az 

Adatkezelő rendszergazdai feladatokat ellátó munkatársai kezelhetik, a fenti alapelvek 
tiszteletben tartásával. 

 
(f) Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az érintettnek lehetősége van a 

cookie-kat törölni a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében, általában az Adatvédelem 
menüpont beállításai alatt. 

 
(g) Az adatkezelés jogalapja: A Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja, az érintett 

hozzájárulása. 
 
• Statisztikai célú cookie-k  

A cookie-k használata révén a rendszer automatikusan statisztikai adatokat generál a 
látogatás időtartamáról, a meglátogatott aloldalakról annak érdekében, hogy a Weboldal 
szolgáltatásait az üzemeltető tovább tudja fejleszteni, optimalizálni, még inkább a felhasználó 
igényeire szabni.  
 

(a) Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre és az adatkezelés időtartana:  
 

A cookie-k 
felsorolása: Miért szükséges? 

Az adatkezelés (adatok 
tárolásának) 
időtartama 

__utma 

Ez a cookie a látogatók és munkamenetek 
megkülönböztetését szolgálja. A cookie minden 
alkalommal létrejön, amikor a javascript alkalmazás 
már fut, és még nem létezik _utma cookie. A cookie 
minden alkalommal frissül, amikor adatküldés 
történik a Google Analytics felé. 

2 év 

__utmb 

A cookie az új felhasználók/látogatások felismerésére 
szolgálja. A cookie minden alkalommal létrejön, 
amikor a javascript alkalmazás már fut, és nincs még 
_utmb cookie. A cookie minden alkalommal frissül, 
amikor adatküldés történik a Google Analytics felé. 

30 perc 

__utmc 
Ez a cookie a _utmb cookieval együtt működik, a 
Google Analytics részére szolgáltat adatokat. Feladata 
megállapítani a felhasználók új látogatásait. 

a munkamenet 
végéig 

__utmt 
Nagy forgalmú oldalak adatgyűjtését limitálja. A 
Google Analytics szolgáltatásával kapcsolatos 
cookie. 

10 perc 

__utmz 

Ez a cookie tárolja minden forgalom vagy kampány 
forrását, mely segítségével megállapítható, hogy a 
felhasználó hogyan találta meg a Weboldalt. A cookie 
minden alkalommal létrejön, amikor a javascript 
alkalmazás már fut, és minden feltöltött adatot 
továbbít a Google Analytics szolgáltatás felé 

fél év 

 
(b) Az érintettek köre: A Weboldalt látogató valamennyi érintett, aki hozzájárult a statisztikai 

cookiek kezeléséhez. 
 
(c) Az adatkezelés célja: adatgyűjtés a Weboldal felhasználóinak viselkedéséről. 
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(d) Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: A személyes adatokat az 

Adatkezelő rendszergazdai feladatokat ellátó munkatársai kezelhetik, a fenti alapelvek 
tiszteletben tartásával. 

 
(e)  Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az érintettnek lehetősége van 

a cookie-kat törölni a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében, általában az Adatvédelem 
menüpont beállításai alatt. 

 
(f) Az adatkezelés jogalapja: A Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja, az érintett 

hozzájárulása. 
 

 
2.3 A GOOGLE ANALYTICS ALKALMAZÁSA 
 

1. A Weboldal a Google Analytics alkalmazást használja, amely a Google Inc. („Google”) 
webelemző szolgáltatása. A Google Analytics úgynevezett „cookie-kat”, szövegfájlokat 
használ, amelyeket a számítógépére mentenek, így elősegítik az érintett által látogatott weblap 
használatának elemzését. A Weboldal látogatottsági adatait a Google Analytics szolgáltatás 
igénybevételével méri az Adatkezelő. A szolgáltatás használata során adatok kerülnek 
továbbításra. A továbbított adatok az érintett azonosítására nem alkalmasak. 

 
2. Az érintett által használt weboldallal kapcsolatos cookie-kkal létrehozott információk 

rendszerint a Google egyik USA-beli szerverére kerülnek és tárolódnak. Az IP-anonimizálás 
weboldali aktiválásával a Google az érintett IP-címét az Európai Unió tagállamain belül vagy 
az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más államokban előzőleg 
megrövidíti.  

 
3. A teljes IP-címnek a Google USA-ban lévő szerverére történő továbbítására és ottani 

lerövidítésére csak kivételes esetekben kerül sor. A Weboldal üzemeltetőjének megbízásából 
a Google ezeket az információkat arra fogja használni, hogy kiértékelje, hogyan használta az 
érintett a Weboldalt, továbbá, hogy a Weboldal üzemeltetőjének a Weboldal aktivitásával 
összefüggő jelentéseket készítsen, valamint, hogy a Weboldal és az internet használatával 
kapcsolatos további szolgáltatásokat teljesítsen.  

 
4. A Google Analytics keretein belül az érintett böngészője által továbbított IP-címet nem vezeti 

össze a Google más adataival. A cookie-k tárolását az érintett a böngészőjének megfelelő 
beállításával megakadályozhatja, azonban felhívjuk figyelmét, hogy ebben az esetben 
előfordulhat, hogy Weboldalnak nem minden funkciója lesz teljeskörűen használható. 
Megakadályozhatja továbbá, hogy a Google gyűjtse és feldolgozza a cookie-k általi, az érintett 
Weboldal használatával kapcsolatos adatait (beleértve az IP-címet is), ha letölti és telepíti a 
következő linken elérhető böngésző plugint. https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=hu.  

 
A Google adatvédelmi elveiről bővebb információ itt 
olvasható: http://www.google.hu/policies/privacy/ads/ 

 
 
2.4 ADATKEZELÉS ÉS A COOKIE-K 
 
A 2.1 pontbeli cookie-kat minden esetben elhelyezzük, míg a 2.2 pontban részlezetteket kizárólag abban 
az esteben, amennyiben ezt Ön kifejezetten jóváhagyja a Weboldalunkra való első belépéskor. Ezek a 
cookie-k az Ön böngészésre használt saját eszközén kerülnek elhelyezésre, így Ön az, aki teljes 
mértékben rendelkezik felettük. 
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Az Ön gépén elhelyezett cookie-k használata segítségével automatikusan rögzítésre kerülhet az Ön 
látogatásának kezdő és befejező időpontja, az Ön IP-címe, illetve egyes esetekben – az Ön 
számítógépének beállításától függően – a böngésző, az operációs rendszer típusa, nyelve, az Ön 
eszközének paraméterei, az Ön által a Weboldalunkon megadott beállítások, a meglátogatott aloldalak 
és az azokon eltöltött idő. Az Adatkezelő ezen adatokat nem kapcsolja össze és nem is tudja 
összekapcsolni személyes adatokkal, ezek megosztásáról Ön dönt a részünkre adott kifejezett 
felhatalmazás, valamint a böngészőjében megadott cookie-beállítások során. 
 
2.5 COOKIE-K LETILTÁSÁNAK ÉS/VAGY ELTÁVOLÍTÁSÁNAK MÓDJA 
 
Amennyiben a süti elhelyezéséhez Ön nem járul hozzá, azt a saját böngészőjében/mobilappjában 
elvégzett beállítások (tiltás, visszavonás) útján teheti meg. Böngészőjét beállíthatja úgy, hogy 
elfogadjon minden cookie-t, vagy elutasítsa mindet, vagy értesítse Önt, ha cookie érkezik az Ön gépére. 
A beállítási lehetőségek általában a böngésző „Opciók” vagy „Beállítások” menüpontjában találhatók. 
A különböző böngészők különböző mechanizmusokat alkalmaznak a cookie-k elutasítására vagy 
inaktiválására. A megfelelő beállításokhoz kérjük, használja böngészője “Súgó” menüjét.  

Süti (Cookie) beállítások az Internet Explorerben  

Cookie beállítások a Firefox-ban 

Cookie beállítások a Chrome-ban 

Amennyiben a Weboldallal kapcsolatos cookie-beállításain kíván módosítani, esetleg azokat törölni 
szeretné, akkor azt – mivel a cookie-k az Ön gépén és nem a Weboldal üzemeltetőjénél kerülnek 
tárolásra – a web elérésére használt böngésző beállításainál teheti meg. Ezekről az Ön által használt 
böngésző saját Súgójában kaphat további tájékoztatást, és segítségével módosíthat korábbi cookie-
beállításain, esetleg törölheti a böngészésre használt eszközén a korábban az üzemeltető által elhelyezett 
cookie-kat. 
 
2.6 ÉRINTETTI JOGOK GYAKORLÁSA  
 
Bármikor tájékoztatást kérhet a személyes adatai kezeléséről, kérheti az adataihoz való hozzáférést, a 
személyes adatai helyesbítését, törlését, vagy kezelésük korlátozását, és tiltakozhat az adatok kezelése 
ellen, illetve megilleti az adathordozhatósághoz való jog. 
 
Amennyiben az adatkezelés hozzájáruláson alapul, úgy Ön bármikor jogosult a velünk közölt adatok 
kezelésére vonatkozó hozzájárulást részben, vagy egészben visszavonni, a hozzájárulás visszavonása 
azonban nem érinti a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.  
 
Amennyiben kérdése van a jelen Cookie tájékoztatóval kapcsolatban, vagy az adatkezeléssel 
kapcsolatos jogaival kíván élni, illetve az adatvédelemmel kapcsolatos egyéb kérdése vagy kérése van, 
úgy kérjük, keresse az Adatkezelő adatvédelmi felelősét: 
 

Email: rexiroda@rex.hu 

Postai cím: Rex Kutyaotthon Alapítvány; 1048 Budapest, Óceánárok utca 33. 
 
Kérésére egy hónapon belül válaszolunk, mely határidő indokolt esetben legfeljebb 2 (kettő) hónappal 
meghosszabbítható, a határidő meghosszabbításáról és ennek okairól tájékoztatjuk Önt. Felhívjuk a 
figyelmét, hogy a kérelme teljesítését megelőzően jogosultak vagyunk Önt azonosítani annak 
megakadályozása érdekében, hogy az Ön, vagy más személy adatai illetéktelen kezekbe kerüljenek. 
 
2.7 ADATTOVÁBBÍTÁS, ADATFELDOLGOZÓK 
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Az Adatkezelő az alábbi adatfeldolgozókat veszi igénybe: 
 
(i) cégnév: [•] (székhely[•]) – adatfeldolgozás célja: informatikai szolgáltatások nyújtása 

(ii) cégnév: [•] (székhely[•]) – adatfeldolgozás célja: web-hosting  

 
 
2.8 PANASZTÉTELI JOG A FELÜGYELETI HATÓSÁGNÁL 
 
Amennyiben úgy érzi, hogy a Weblap üzemeltetője megsértette a személyes adatok védelméhez való 
jogát, panasszal fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz. 
 
Felügyeleti hatóság neve: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 
Címe: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11 
Postacím: 1363 Budapest, Pf.: 9.,  
Telefonszáma: +36/1-391-1400; +36 (30) 683-5969; +36 (30) 549-6838 
Fax: +36 (1) 391-1410 
Email: ugyfelszolgalat@naih.hu 
Honlap: www.naih.hu 


