
Tájékoztató a podcast.hu weboldalon használt sütik
(cookies) kezeléséről

Általános információk

A podcast.hu weboldalt a Magyar Telekom Nyrt. (a továbbiakban: „Magyar Telekom”)
a Magyar Telekom hazai podcastek népszerűsítése, kereshetőségének könnyítése
céljából tartja fenn. Az oldal elkészítésével és üzemeltetésével a Magyar Telekom
alvállalkozót, a Mito Creative Zrt.-t bízta meg.

A sütik használatára vonatkozó tájékoztatás

Az oldalra látogató felhasználók kifejezett hozzájárulása alapján az alábbiakban
felsorolt sütik vagy ahhoz hasonló adattároló technológiák (a továbbiakban együtt:
„sütik”) kerülnek használatra a látogatók későbbi azonosítása, az oldal
látogatottságának mérése, az oldal, illetve a felhasználó által kitöltött kérdőív
Facebook-on történő megoszthatósága, valamint a Facebook hirdetési céljaiból.

Kizárólag ezek az önkéntes hozzájáruláson alapuló sütik kerülnek a felhasználók
végberendezésén elhelyezésre; valamint az oldal működéséhez szükséges alapvető
sütik kerülnek elhelyzésre. Amennyiben a sütik használatával kapcsolatban
személyes adatok kezelése történik, annak jogalapja a felhasználó hozzájárulása az
Általános Adatvédelmi Rendelet (GDPR) 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján,
amely hozzájárulás visszavonható, illetve az alapvető süti esetén jogos érdek alapján
az Általános Adatvédelmi Rendelet (GDPR) 6. cikk (1) bekezdés f) pontja alapján. A
hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti
adatkezelés jogszerűségét.

Az oldalon használt sütik:

Süti
megnevez
ése

Domain Lejárat ideje Típusa A sütivel, annak céljával
kapcsolatos további információ
elérhetősége

essential podcast.hu 2 év Saját

Alapvető
működéshez
szükséges

Az oldal tájékoztatójának
üzemeltetéséhez szükséges
információkat tárol.

_ga Podcast.hu 2 év Saját

Hirdetési süti

A Google Analytics által elhelyezett
süti, amely a látogatók
megkülönböztetésére szolgál.
További információ:
https://developers.google.com/analyti
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cs/devguides/collection/analyticsjs/co
okies-user-id

_fbp Facebook.c
om

3 hó Saját

Hirdetési süti

Az odalba beépített Facebook pixel
működéséhez szükséges süti, a
felhasználók azonosítását szolgálja
További információ:
https://www.facebook.com/policies/co
okies

sb .facebook.c
om

23 hó harmadik fél
általi

Hirdetési süti

A Facebook által hirdetési célból
elhelyezett süti.
További információ:
https://www.facebook.com/policies/co
okies

datr .facebook.c
om

21 hó harmadik fél
általi

Hirdetési süti

A Facebook által a felhasználó
azonosítása érdekében elhelyezett
süti.
További információ:
https://www.facebook.com/policies/co
okies

xs .facebook.c
om

1 év harmadik fél
általi

Hirdetési süti

A Facebook által a felhasználó
azonosítása érdekében elhelyezett
süti.
További információ:
https://www.facebook.com/policies/co
okies

c_user .facebook.c
om

1 év harmadik fél
általi

Hirdetési süti

A Facebook által a felhasználó
azonosítása érdekében elhelyezett
süti.
További információ:
https://www.facebook.com/policies/co
okies

fr .facebook.c
om

3 hó harmadik fél
általi

Hirdetési süti

A Facebook által hirdetési célból
elhelyezett süti.
További információ:
https://www.facebook.com/policies/co
okies

dpr .facebook.c
om

1 hét Harmadik fél
általi

Hirdetési süti

A Facebook által a performancia
mérése céljából elhelyezett süti.
További információ:
https://www.facebook.com/policies/co
okies

wd .facebook.c
om

1 hét harmadik fél
általi

Hirdetési süti

A Facebook által a performancia
mérése céljából elhelyezett süti.
További információ:
https://www.facebook.com/policies/co
okies

spin .facebook.c
om

1 nap harmadik fél
általi

Hirdetési süti

A Facebook által elhelyezett, egyéb
működéshez szükséges süti.
További információ:
https://www.facebook.com/policies/co
okies
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presence .facebook.c
om

munkamenet
süti

(session
cookie)

harmadik fél
általi

Hirdetési süti

A Facebook megosztási funkciójának
működéséhez szükséges süti.
További információ:
https://www.facebook.com/policies/co
okies

Mik azok a sütik?

A sütik (cookies) olyan fájlok vagy információdarabok, amelyek a számítógépeden
(vagy más internetképes készülékeiden, pl. az okostelefonodon vagy táblagépeden)
tárolódnak, amikor meglátogatsz egy oldalt. Egy süti általában tartalmazza a webhely
nevét, ahonnan az jött, a saját „élettartamát” (vagyis, hogy milyen hosszan marad a
készülékeden) és az értékét, ami általában egy véletlenszerűen generált egyedi
szám.

Lejárat alapján kétféle sütit használhatunk az oldalakon: a munkamenet sütiket és az
állandó sütiket. A munkamenet sütik ideiglenesek, azaz addig maradnak a
készülékeden, amíg el nem hagyod oldalunkat. Az állandó sütik tovább, a fenti
táblázatban feltüntetett ideig maradnak a készülékeden.

A használt sütikkel kapcsolatos adatvédelmi információk

A sütik vagy általunk (first-party cookie), vagy egy harmadik fél által (third-party
cookie) kerülnek elhelyezésre, a fenti táblázatban feltüntetettek szerint.

a) Az általunk elhelyezésre kerülő sütikre vonatkozó adatvédelmi információk:

Az adatkezelő cégneve és elérhetőségei: Magyar Telekom Nyrt. (székhely: 1097
Budapest, Könyves Kálmán krt. 36.; cégjegyzékszám: 01-10-041928; adószám:
10773381-2-44)

Az adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetőségei:
dr. Puskás Attila (cím: 1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 36.; email:
DPO@telekom.hu)

b) A harmadik fél által kezelt személyes adatok tekintetében a külső szolgáltatók
saját adatvédelmi tájékoztatójában foglaltak az irányadók:
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Google Analytics

Webhelyeink a „Google Analytics”, a Google Inc. (a továbbiakban „Google”)
webelemző szolgáltatását használja. A Google Analytics sütiket, vagyis a
számítógépen tárolódó szövegfájlokat használ, amelyek segítségével elemezni lehet,
hogy hogyan használod weboldalunkat. A sütik által generált, a használatra
vonatkozó információkat a Google saját szervereire továbbítja, és ott tárolja.

Jelen webhelyen aktív az IP-cím névtelenítése, így az Európai Unió tagállamaiban,
vagy az Európai Gazdasági Térséget érintő szerződött államokon belül a Google a
továbbítás előtt azonosításra alkalmatlanná teszi az IP-címedet. A böngésződ által, a
Google Analytics révén továbbított IP-cím nem kapcsolódik össze a Google-ból
származó egyéb adatokkal. Böngésződ megfelelő beállításával megakadályozhatod
a cookie-k tárolását a számítógépeden. Felhívjuk azonban a figyelmedet arra, hogy
ez esetben valószínűleg nem fogod tudni teljes mértékben kihasználni a jelen
webhely által nyújtott valamennyi funkciót. Az alábbi link alatt található plug-in
(beépülő modul) letöltésével és telepítésével is megakadályozhatod azt, hogy a
Google begyűjtse és feldolgozza a cookie-k által generált, a jelen webhely általad
való használatára vonatkozó adatokat: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usag
e

Facebook

A Facebook Inc. (a továbbiakban „Facebook”) hirdetési kampányok követéséhez,
illetve méréséhez, valamint a webhelylátogatások alapján készített egyéni
közönségek (remarketing) létrehozásához és a Facebook Analytics szolgálatás
használatához egy Facebook Pixel nevű, rövid javascript (böngészőben futó
programkód) kódrészletet használunk. A Facebook Pixel a weboldal látogatáskor
munkamenethez kapcsolódó információkat gyűjt és továbbít a Facebook felé HTTP
fejléceken keresztül – ilyen információk lehetnek a látogató IP-címe, a látogatás
időpontja, a használt böngésző, a megtekintett oldal(ak) és a hivatkozás forrása. A
Facebook ezeket az információkat a Pixel azonosító, illetve a Facebook cookie
segítségével adott hirdetőhöz, illetve Facebook felhasználóhoz tudja kötni, így
megállapítható az, hogy az adott látogató végzett-e valamilyen interakciót a hirdető
bármelyik hirdetésével korábban, illetve, hogy megfelel-e bármilyen, hirdető által
előzetesen meghatározott közönségattribútumnak, amely segítségével valamilyen
hirdetési szegmensbe sorolható. A Facebook az összegyűjtött adatokat aggregált és
anonimizált formában tárolja a saját adatközpontjaiban.

A Facebook süti szabályzata: https://www.facebook.com/policies/cookies/

Ha szeretnéd elutasítani a weben a Facebooktól és a rendszerben részt vevő egyéb
vállalatoktól az online érdeklődésalapú hirdetéseket, keresd fel a European
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http://tools.google.com/dlpage/gaoptout
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage
https://www.facebook.com/policies/cookies/


Interactive Digital Advertising Alliance webhelyét. Az elutasítást külön-külön kell
elvégezned mindegyik általad használt böngészőben.

A leggyakrabban használt böngészők süti beállításairól az alábbi linkeken
tájékozódhatsz:

Google Chrome

Mozzila Firefox

Microsoft Edge

Microsoft Internet Explorer

Safari (Mac gép alkalmazás)

Safari (iPhone, iPad vagy iPod touch készüléken)

Az adatkezeléssel kapcsolatos érintetti jogok és jogérvényesítési lehetőségek:

Az adatkezeléssel kapcsolatban az Adatkezelőtől kérelmezhető az érintettre
vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférés, azok helyesbítése, törlése vagy
kezelésének korlátozása, és az érintett tiltakozhat az ilyen személyes adatok
kezelése ellen, valamint a feltételek fennállása esetén gyakorolhatja az
adathordozhatósághoz való jogot. A személyes adatai kezelésével kapcsolatban
bármikor fordulhatsz az Adatkezelő adatvédelmi tisztségviselőjéhez: dr. Puskás Attila
(cím: 1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 36.; email: DPO@telekom.hu), továbbá a
személyes adataid kezelésével kapcsolatos panasz esetén a Nemzeti Adatvédelmi
és Információszabadság Hatósághoz is fordulhatsz (postai cím: 1363 Budapest, Pf.:
9., cím:1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., Telefon: +36 (1) 391-1400; Fax: +36
(1) 391-1410; Email: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: www.naih.hu).

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelővel szemben bírósághoz
fordulhatsz. A per elbírálása a törvényszék, a fővárosban a Fővárosi Törvényszék
hatáskörébe tartozik. A per az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti
törvényszék előtt is megindítható. Az Adatkezelő az érintett adatainak jogellenes
kezelésével, vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak
okozott kárt köteles megtéríteni.

Budapest, 2021.11.24.

5

http://www.youronlinechoices.com/hu/ad-choices
https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=hu&co=GENIE.Platform%3DDesktop&oco=1
https://support.mozilla.org/hu/kb/sutik-informacio-amelyet-weboldalak-tarolnak-szami
https://support.microsoft.com/hu-hu/help/4027947/microsoft-edge-delete-cookies
https://support.microsoft.com/hu-hu/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
https://support.apple.com/hu-hu/guide/safari/sfri11471/mac
https://support.apple.com/hu-hu/HT201265

