
Az Intalion Rendszerintegrátor Kft.  

Adatkezelési tájékoztatója 
 

 

1. A TÁJÉKOZTATÓ CÉLJA, ÉS HATÁLYA 
 

Az Intalion Kft. elkötelezett abban, hogy tiszteletben tartsa, védje a természetes személyek alapvető 

jogait, különösen a személyes adataik védelméhez való jogukat. 

Az Intalion Kft. a tevékenysége során birtokába jutott, vagy általa rögzített személyes adatokat az 

Európai Parlament és Tanács 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 szóló 2016/679. számú rendelet (a továbbiakban: GDPR) és az információs 

önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban 

Infotv.) rendelkezéseinek megfelelően ezen tájékoztatóban leírtak szerint kezeli. 

A tájékoztató az alábbi kérdésekre ad választ: 

• miért, mihez kérjük az adatait; 

• melyik adatát mire, milyen céllal használjuk; 

• meddig kívánjuk az adatait kezelni; 

• milyen jogai vannak az adatkezelésünkkel összefüggésben. 

 

2. ÁLTALÁNOS FOGALMAK, DEFINÍCIÓK 
 

Szolgáltatás 

A szolgáltatás az Intalion Kft. által üzemeltetett www.intalion.hu weboldal és aloldalai. 

Személyes adatok 

azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozó bármely információ; azonosítható 

az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, 

például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, 

fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy 

több tényező alapján azonosítható; 

Használati adatok 

Használati adatoknak nevezzük azokat az adatok, amelyeket automatikusan a Szolgáltatás vagy a 

Szolgáltatási infrastruktúra használatával generálnak (például az oldallátogatás időtartama). 

Különleges adat  



Faji vagy etnikai származásra, politikai véleményre, vallási vagy világnézeti meggyőződésre vagy 

szakszervezeti tagságra utaló személyes adatok, valamint a természetes személyek egyedi 

azonosítását célzó genetikai és biometrikus adatok, az egészségügyi adatok és a természetes 

személyek szexuális életére vagy szexuális irányultságára vonatkozó személyes adatok; 

Cookie-k 

Kisméretű, adatokat tartalmazó szövegfájl, ami egy webhely felkeresésekor tárolódik a gépen. A 

célja, hogy a webhelyek megjegyezzék, mivel foglalkozott az ott töltött idő alatt. Így tárolja például 

azt az adatot, hogy bizonyos linkekre vagy oldalakra rákattintott-e, belépett-e a felhasználónevével 

vagy olvasott-e bizonyos oldalakat a webhelyen hónapokkal, vagy akár évekkel korábban. 

Adatkezelő 

Az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a 

személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha 

az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az 

adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is 

meghatározhatja. Jelen tájékoztató esetében az adatkezelő: 

Intalion Rendszerintegrátor Kft. 

1012 Budapest, Vérmező út 4 

Email: info@intalion.hu 

Telefon: +36 1 999 61 97 

Fax: +36 1 999 61 98 

Adószám: 23479104-2-41 

Cégjegyzékszám: 01-09-967449 

Ezen Adatvédelmi Szabályzat alkalmazásában személyes adatainak adatkezelője az Intalion Kft. 

Adatfeldolgozók (vagy a Szolgáltató) 

Az adatfeldolgozó (vagy a Szolgáltató) olyan természetes vagy jogi személyt jelent, aki az adatokat az 

Adatkezelő kérésére dolgozza fel. Az adatok hatékonyabb feldolgozása érdekében különböző 

Szolgáltatók szolgáltatásait használhatjuk fel. 

Adatalany (vagy Felhasználó) 

Az adatalany minden olyan természetes személy, aki a Szolgáltatásunkat használja és a személyes 

adatok alanya. 

Adatvédelmi incidens 

A biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok 

véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy 

az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi. 

Információgyűjtés és felhasználás 

Számos különböző információt gyűjtünk különféle célokra, hogy szolgáltatásainkat biztosítani és 

javítani tudja a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált 



módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, 

tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés 

továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy 

összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés. 

3. AZ INTALION KFT. ADATKEZELÉSÉNEK ALAPELVEI 

Az Intalion Kft. által, illetve az Intalion Kft. szervezetében, rendszereiben személyes adat kezelése 

kizárólag jogszerűen, tisztességes eljárás keretei között és átlátható módon történhet. 

Az adatkezelés kizárólag akkor és annyiban jogszerű, ha legalább a GDPR 6. cikk (1) bekezdésében 

foglaltak (jogalapok) egyike teljesül. 

Tisztességes és átlátható az eljárás, amennyiben az érintett könnyen hozzáférhető, közérthető 

módon megfelelő tájékoztatást kap arról, hogy adatait hogyan gyűjtik, használják fel, azokba hogyan 

és kik tekintenek be vagy milyen egyéb módon kezelik. 

Személyes adatok egyértelműen meghatározott jogszerű célból kezelhetők. A személyes adatok nem 

kezelhetők ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon. 

Az adatkezelés a célra figyelemmel indokolt kell legyen és a legszükségesebb mértékre kell 

korlátozódjon. 

Az adatkezelésnek pontosnak kell lenni, a cél szerinti pontatlan adatkezelés haladéktalanul 

helyesbítendő, azaz minden észszerű intézkedést meg kell tenni annak érdekében, hogy az 

adatkezelés célja szempontjából pontatlan személyes adatokat töröljék vagy helyesbítsék. 

Az adatokat olyan módon kell tárolni, amely az érintettek azonosítását csak a cél eléréséhez 

szükséges mértékben teszi lehetővé. 

Az adatok kezelése során a megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával 

biztosítani kell a személyes adatok megfelelő biztonságát, ideértve az adatok jogosulatlan vagy 

jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni 

védelmet is. 

4. AZ ADATKEZELÉSSEL ÖSSZEFÜGGŐ JOGOK  
 

Tájékoztatáshoz és hozzáféréshez való jog: 

Ön az „Adatkezelő” alcím alatt megadott elérhetőségeken keresztül, írásban tájékoztatást kérhet az 

Intalion Kft.-től arról, hogy az Intalion Kft: 

• milyen személyes adatait, 

• milyen jogalapon, 

• milyen célból, 

• milyen forrásból, 

• mennyi ideig kezeli, 



• kezeli-e még a személyes adatait, 

• kinek, mikor, milyen okból és mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést vagy kinek 

továbbította a személyes adatait. 

Ezen felül kérheti az Intalion Kft. által tárolt személyes adatainak másolatát. 

Az Intalion Kft. az Ön kérelmét legfeljebb 30 napon belül, a kérelemben megadott elérhetőségre 

megküldött válaszlevelében teljesíti. Ha a kérelmet elektronikus úton küldi meg az Intalion Kft.-hez, 

akkor az Intalion Kft. válaszlevele is – lehetőség szerint – elektronikus úton érkezik meg hozzá. Ha 

más úton kéri megküldeni a választ, kérjük, jelezze ezt a kérelemben. 

Helyesbítéshez való jog: 

Ön az „Adatkezelő” alcím alatt megadott elérhetőségeken keresztül írásban kérheti, hogy az Intalion 

Kft. módosítsa vagy pontosítsa valamely személyes adatát (pl.: a nevét, e-mail címét, ha abban 

változás következett be). Ha a kérelmet elektronikus úton küldi meg az Intalion Kft.-hez, akkor az 

Intalion Kft. válaszlevele is – lehetőség szerint – elektronikus úton érkezik meg hozzá. Ha más úton 

kéri megküldeni a választ, kérjük, jelezze ezt a kérelemben. 

Az Intalion Kft. a kérelmét indokolatlan késedelem nélkül legfeljebb 30 napon belül teljesíti és erről a 

kérelmet benyújtót az általa megadott elérhetőségre küldött levélben értesíti. 

A törléshez való jog („Az elfeledtetéshez való jog”): 

Ön az „Adatkezelő” alcím alatt megadott elérhetőségeken keresztül írásban kérheti az Intalion Kft.-

től a személyes adatinak törlését. 

A törlési kérelmet az Intalion Kft. abban az esetben utasítja el, ha jogszabály a személyes adatok 

további tárolására kötelezi az Intalion Kft.-t. Ha azonban a törölni kért személyes adatra nincs ilyen 

kötelezettség, akkor az Intalion Kft. a kérelmet indokolatlan késedelem nélkül, legfeljebb 30 napon 

belül teljesíti, és erről a kérelmet benyújtót az általa megadott elérhetőségére küldött válaszlevélben 

értesíti. Ha a kérelmet elektronikus úton küldi meg az Intalion Kft.-hez, akkor az Intalion Kft. 

válaszlevele is – lehetőség szerint – elektronikus úton érkezik meg hozzá. Ha más úton kéri 

megküldeni a választ, kérjük, jelezze ezt a kérelemben. 

Az adatkezelés korlátozásához való jog: 

Ön az „Adatkezelő” alcím alatt megadott elérhetőségeken keresztül írásban kérheti az Intalion Kft.-

től az adatkezelés korlátozását. Korlátozás esetén az Intalion Kft. csak tárolhatja a személyes adatot, 

egyéb adatkezelési tevékenységet kizárólag a korlátozást kérő hozzájárulásával jogi igény 

előterjesztése miatt vagy közérdekből végezhet. 

Az adatok korlátozását akkor lehet kérni, ha: 

• úgy gondolja, hogy adatai nem pontosak, vagy 

• úgy gondolja, hogy adatait az Intalion Kft. jogellenesen kezelte, de az adat törlését nem 

szeretné, 

• igényli az adatkezelést jogi igénye érvényesítése vagy védelme miatt, de már az Intalion Kft.-

nek nincs szüksége ezekre az adatokra. 

Az Intalion Kft. a kérelmét indokolatlan késedelem nélkül, legfeljebb 30 napon belül teljesíti és erről 

a kérelmet benyújtót az általa megadott elérhetőségre küldött levélben értesíti. Ha a kérelmet 



elektronikus úton küldi meg az Intalion Kft.-hez, akkor az Intalion Kft. válaszlevele is – lehetőség 

szerint – elektronikus úton érkezik meg hozzá. Ha más úton kéri megküldeni a választ, kérjük, jelezze 

ezt a kérelemben. 

A hozzájárulás visszavonásának joga: 

Ön az „Adatkezelő” alcím alatt megadott elérhetőségeken keresztül írásban, az adatkezelés 

időtartama alatt bármikor visszavonhatja hozzájárulását az adatkezeléshez. A hozzájárulás 

visszavonása esetén az Intalion Kft. visszavonás előtti adatkezelése továbbra is jogszerű marad. 

Az Intalion Kft. a személyes adatokat a visszavonás beérkezését követően indokolatlan késedelem 

nélkül belül törli és erről a nyilatkozatot tevőt az általa megadott elérhetőségre küldött levélben 

értesíti. Ha a kérelmet elektronikus úton küldi meg az Intalion Kft.-hez, akkor az Intalion Kft. 

válaszlevele is – lehetőség szerint – elektronikus úton érkezik meg. Ha más úton kéri megküldeni a 

választ, kérjük, jelezze ezt a nyilatkozatában. 

Jogorvoslati lehetőség: 

Amennyiben az Ön megítélése szerint az adatkezelés nem felelt meg a jogszabályi 

követelményeknek a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál ezt bejelentheti. 

Bejelentéssel bárki vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatok 

kezeléséhez, fűződő jogok gyakorlásával kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak 

közvetlen veszélye fennáll. 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetősége:  

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. 

Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5. 

Telefon: 06-1-391-1400 

Telefax: 06-1-391-1410 

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu 

5. AZ INTALION.HU HONLAP LÁTOGATÁSA SORÁN TÖRTÉNŐ 

ADATKEZELÉS  

Gyűjtött adattípusok 

Személyes adatok 

Szolgáltatásunk használata során felkérhetjük Önt, hogy adjon meg bizonyos személyes azonosításra 

alkalmas információkat, kapcsolattartás vagy beazonosítás céljából ("Személyes adatok"). A 

személyazonosításra alkalmas adatok az alábbiak lehetnek, de nem kizárólag: 

• Email cím 

• Keresztnév és vezetéknév 

• Telefonszám 

• Cookie-k és használati adatok 

Személyes adatait felhasználhatjuk arra, hogy Önnek hírleveleket, marketing vagy promóciós 

anyagokat és egyéb, az Ön számára érdekes információkat küldjünk. Ezen kommunikációs formákból 



eltávolíthatja bármelyiket vagy akár az összes ilyen üzenet fogadását, az általunk küldött e-mailben 

található leiratkozási link-re kattintva, vagy az e-mailjeinkben megtalálható utasítások követésével. 

Használati adatok  

Információkat gyűjthetünk arról is, hogy a szolgáltatást hogyan érik el és használják ("Használati 

adatok"). Ez a használati adat olyan információkat tartalmazhat, mint a számítógép internetes 

protokolljának címe (pl. IP-cím), a böngésző típusa, a böngésző verziója, a Szolgáltatásunk 

meglátogatott oldalai, a látogatás dátuma és időpontja, az oldalakon eltöltött idő, egyedi 

eszközazonosítók és egyéb diagnosztikai adatok. 

Az adatok felhasználásának célja 

Az Intalion Kft. az összegyűjtött adatokat különböző célokra használja: 

• Szolgáltatásunk biztosítására és fenntartására 

• A Szolgáltatásunkban bekövetkező változásokról való értesítésre 

• Hogy használni tudja Szolgáltatásunk interaktív lehetőségeit, amikor ezt választja- 

Ügyfélszolgálat biztosítására 

• Elemzésre vagy értékes információk összegyűjtésére Szolgáltatásunk javítására irányulóan 

• Szolgáltatásunk használatának ellenőrzése 

• A technikai problémák felderítésére, megelőzése és kezelése 

• Hírek, különleges ajánlatok és általános információk nyújtására az Ön által megvásárolt vagy 

az Önt érdekelhető hasonló termékekről és szolgáltatásokról, kivéve, ha úgy döntött, hogy 

nem kér ilyen információt. 

Az adatkezelés jogalapja 

A személyes adatok feldolgozásának törvényes keretei az általános adatvédelmi törvénynek 

megfelelően (GDPR). 

Ha Ön az Európai Gazdasági Térségből (EGT) érkezik, az Intalion Kft. jogalapja a jelen Adatvédelmi 

Szabályzatban leírt személyes adatok gyűjtéséhez és felhasználásához, az összegyűjtött személyes 

adatoktól és azok sajátos összefüggéseitől függ. 

Az Intalion Kft. feldolgozhatja a személyes adatait, mert: 

• Szerződést kell kötnünk Önnel 

• Ön erre engedélyt adott nekünk 

• A feldolgozás jogos érdekünk, és az Ön jogai nem bírálják felül 

• A törvénynek való megfelelés miatt   

Az adatok megőrzése 

Az Intalion Kft. csak addig fogja megőrizni a Személyes adatait, ameddig az az Adatvédelmi 

szabályzatban meghatározott célok eléréséhez szükséges. A Személyes adatait kizárólag addig 

őrizzük meg és használjuk fel, meddig a jogi kötelezettségeknek való megfeleléshez (például, ha az 

Ön adatait meg kell őrizni az alkalmazandó jogszabályoknak való megfelelés érdekében), viták 

megoldásához, és jogi megállapodások és szabályzataink betartásához szükséges. 

Az Intalion Kft. a Használati adatokat belső elemzés céljából megőrzi. A Használati adatok általában 

rövidebb ideig kerülnek megőrzésre, kivéve, ha ezeket az adatokat a biztonság növelésére vagy 



Szolgáltatásunk funkcionalitásának javítására használjuk, vagy jogilag kötelezve vagyunk arra, hogy 

ezeket az adatokat hosszabb ideig tároljuk. 

Adattranszfer 

Az Ön adatai, beleértve a személyes adatokat is, átvihetők az Ön államának, megyéjének, országának 

vagy egyéb kormányzati joghatóságának területén kívüli számítógépekre, ahol az adatvédelmi 

jogszabályok eltérhetnek az Ön joghatóságától. 

Ha Ön Magyarországon kívül tartózkodik, és úgy dönt, hogy adatokat szolgáltat nekünk, kérjük, 

vegye figyelembe, hogy az adatokat, beleértve a Személyes adatokat is Magyarország területére 

továbbítjuk, és ott dolgozzuk fel. 

Az Adatvédelmi szabályzat elfogadása és azt követően az ilyen jellegű információk benyújtása az Ön 

hozzájárulását jelenti az adatok fent leírt továbbításához. 

Az Intalion Kft. minden szükséges lépést megtesz annak érdekében, hogy az adatait biztonságosan és 

ezen Adatvédelmi Szabályzatban leírtaknak megfelelően kezeljék. A Személyes adatok nem kerülnek 

átadásra harmadik fél (szervezet vagy ország) számára, kivéve, ha erre vonatkozó szabályozások 

vannak érvényben, beleértve az adatai és egyéb személyes információk biztonságát. 

Más webhelyekre mutató linkek 

Szolgáltatásaink tartalmazhatnak olyan, más weboldalakra mutató linkeket, amelyeket nem mi 

működtetünk. Ha rákattint egy harmadik fél linkjére, az egy harmadik fél által üzemeltetett 

webhelyére fogja irányítja. Kifejezetten javasoljuk, hogy tekintse át a meglátogatott webhelyek 

adatvédelmi irányelveit. 

Nincsen ráhatásunk és nem vállalunk felelősséget semmilyen harmadik fél által üzemeltetett 

webhely tartalmáért, adatvédelmi irányelveiért és azok betartásáért. 

6. SÜTI (COOKIE) KEZELÉS AZ INTALION.HU WEBOLDALON 
 

Az Intalion Kft. szolgáltatásai színvonalának emelése, illetve a biztonsági és adatvédelmi kockázatok 

megfelelő kezelése érdekében ún. „cookie”-kat használ. A cookie egy olyan kis adategyüttes, 

amelyet ez a webhely az Ön számítógépének böngészőprogramjában tárol és később onnan 

kiolvashat. A cookie-t más webhely nem képes elolvasni, csak, amely azt elhelyezte. A cookie-t az 

Intalion Kft. adminisztratív célokra használja fel, mint például a weboldal látogatottságának mérése. 

Egy cookie sem tartalmaz olyan személyes adatot, amely lehetővé tenné bárki számára az Ön e-

mailen, telefonon, vagy hagyományos postai úton történő elérését. A böngészőprogram oly módon 

is beállítható, hogy a program üzenettel tájékoztassa Önt a cookie-k elhelyezéséről, illetve, hogy 

megakadályozza a cookie-k elhelyezését. 

Az Intalion Kft. milyen célból használ sütiket? 

Az Intalion Kft. a következő célokból használja a sütiket: 

• • információ gyűjtése azzal kapcsolatban, hogyan használja Ön a weboldalt, 

• • weboldalaink fejlesztése, 



• • az Ön navigációjának megkönnyítése weboldalunkon és annak funkcióinak használata 

során, így biztosítva a zökkenőmentes felhasználói élményt, 

• • célzott hirdetések elhelyezése más weboldalakon, 

• • böngésző felhasználók megkülönböztetése, azonosítása, 

• • a weboldalon végzett tevékenységek nyomon követésére azért, hogy általuk még inkább 

kifejezetten az Önt érdeklő vagy az Ön számára fontos, releváns ajánlatokról üzenetet 

juttathassunk el az Ön számára. 

Milyen típusú cookie-k találhatók az Intalion Kft. webhelyein? 

A cookie-k lehetnek a munkafolyamat idején érvényes vagy állandó cookie-k és megkülönböztetjük 

az első féltől, illetve a harmadik féltől származó cookie-kat. Az alábbiakban elmagyarázzuk, mit is 

jelentenek ezek a kifejezések, hogy jobban megérthesse az általunk használt cookie- kat, illetve azt, 

hogy miért használjuk őket. 

A böngészési munkamenet idején érvényes cookie-k 

A böngészési munkamenet idején érvényes cookie-k lehetővé teszik, hogy egy honlapra tett 

látogatása során Ön felismerhető legyen és így bármely oldalváltoztatást, vagy kiválasztást a 

böngésző megjegyezhessen oldalról oldalra. Ezek a cookie-k lehetővé teszik, hogy egy honlap számos 

oldalán gyorsan és könnyedén haladhasson végig anélkül, hogy minden egyes meglátogatott oldalon 

azonosítania kellene magát, vagy folyamatokat kellene ismételnie. A böngészési munkamenet idején 

érvényes cookie-k ideiglenesek és lejárnak, amint bezárja a böngészőjét, vagy amikor kilép a 

honlapról. 

Állandó cookie-k: 

Az állandó cookie-k olyan cookie-k, amelyek egy adott ideig „állandóak” maradnak a számítógépén, 

miután lejárt a böngészési folyamat, ezért lehetővé teszik a felhasználók preferenciáinak, vagy 

műveleteinek a felidézését a honlapra tett későbbi látogatás során is. 

Böngésző felhasználókat megkülönböztető, azonosító sütik 

Ezeket a sütiket arra használjuk, hogy a böngészési tevékenységekhez (a honlap látogatásához 

használt eszköz – böngésző pároshoz tartozó) egyedi azonosítót rendeljünk. Az azonosító alapján az 

ügyfél személyét nem tudjuk beazonosítani, de külön adatkezelési hozzájárulás alapján ezen 

sütikben rögzített adatok az ügyfélhez rendelhetőek. 

A harmadik fél cookie-jai: 

A weboldalaink egyszerű és könnyű használhatóságának fejlesztése érdekében a Google analytics 

szolgáltatásait használjuk. A Google Analytics (a Google ingyenes statisztikai programja) fájljai az 

oldal monitorozásához szükségesek, valamint információszerzésre szolgálnak az oldal 

felhasználásának módjáról. Ezeket az információkat statisztikák készítésére és a portál további 

fejlesztésére használjuk. A Google Analytics fájljai az információkat anonim formában tárolják, úgy, 

mint az oldalt látogatók száma, vagy a megtekintett aloldalak. Ezek a fájlok a Google Analytics által 

kerülnek beállításra. További információ eléréséhez látogassa meg a következő oldalt: 

http://www.google.com/analytics. A Google Analytics által végzett követés minden oldalon történő 

letiltásához látogassa meg a http://tools.google.com/dlpage/gaoptout oldalt. 

 



Az Intalion Kft. által alkalmazott cookie- k felsorolását az alábbi táblázat tartalmazza: 

 

Kategória 
Cookie 
típusa 

Forrás Cél Lejárat 
Hogyan lehet 

letiltani? 

Statistics _ga 

https://www.go
ogle-

analytics.com/an
alytics.js 

Registers a unique ID that is 
used to generate statistical 

data on how the visitor uses 
the website. 

 

2 years 

A cookie-kat a böngésző 
beállításainak 

megváltoztatásával 
engedélyezheti vagy 

tilthatja le. 
 

Mivel a lehetőségek 
böngészőnként eltérőek, 
további információkért 

lépjen be böngészőjének 
Súgó menüjébe. 

Statistics _gat 

https://www.go
ogle-

analytics.com/an
alytics.js 

Used by Google Analytics to 
throttle request rate 

1 day 

A cookie-kat a böngésző 
beállításainak 

megváltoztatásával 
engedélyezheti vagy 

tilthatja le. 
 

Mivel a lehetőségek 
böngészőnként eltérőek, 
további információkért 

lépjen be böngészőjének 
Súgó menüjébe. 

Statistics _gid 

https://www.go
ogle-

analytics.com/an
alytics.js 

Registers a unique ID that is 
used to generate statistical 

data on how the visitor uses 
the website. 

1 day 

A cookie-kat a böngésző 
beállításainak 

megváltoztatásával 
engedélyezheti vagy 

tilthatja le. 
 

Mivel a lehetőségek 
böngészőnként eltérőek, 
további információkért 

lépjen be böngészőjének 
Súgó menüjébe. 

Statistics collect 

https://www.go
ogle-

analytics.com/an
alytics.js 

Used to send data to Google 
Analytics about the visitor's 
device and behavior. Tracks 

the visitor across devices and 
marketing channels. 

Session 

A cookie-kat a böngésző 
beállításainak 

megváltoztatásával 
engedélyezheti vagy 

tilthatja le. 
 

Mivel a lehetőségek 
böngészőnként eltérőek, 
további információkért 

lépjen be böngészőjének 
Súgó menüjébe. 

Marketing __hssc 
https://js.hs-

scripts.com/579
4867.js 

Collects statistical data 
related to the user's website 
visits, such as the number of 

1 day 
A cookie-kat a böngésző 

beállításainak 
megváltoztatásával 



visits, average time spent on 
the website and what pages 

have been loaded. The 
purpose is to segment the 

website's users according to 
factors such as demographics 
and geographical location, in 
order to enable media and 

marketing agencies to 
structure and understand 

their target groups to enable 
customised online 

advertising. 

engedélyezheti vagy 
tilthatja le. 

 
Mivel a lehetőségek 

böngészőnként eltérőek, 
további információkért 

lépjen be böngészőjének 
Súgó menüjébe. 

Marketing __hssrc 
https://js.hs-

scripts.com/579
4867.js 

Collects statistical data 
related to the user's website 
visits, such as the number of 
visits, average time spent on 
the website and what pages 

have been loaded. The 
purpose is to segment the 

website's users according to 
factors such as demographics 
and geographical location, in 
order to enable media and 

marketing agencies to 
structure and understand 

their target groups to enable 
customised online 

advertising. 

Session 

A cookie-kat a böngésző 
beállításainak 

megváltoztatásával 
engedélyezheti vagy 

tilthatja le. 
 

Mivel a lehetőségek 
böngészőnként eltérőek, 
további információkért 

lépjen be böngészőjének 
Súgó menüjébe. 

Marketing __hstc 
https://js.hs-

scripts.com/579
4867.js 

Collects statistical data 
related to the user's website 
visits, such as the number of 
visits, average time spent on 
the website and what pages 

have been loaded. The 
purpose is to segment the 

website's users according to 
factors such as demographics 
and geographical location, in 
order to enable media and 

marketing agencies to 
structure and understand 

their target groups to enable 
customised online 

advertising. 

1 year 

A cookie-kat a böngésző 
beállításainak 

megváltoztatásával 
engedélyezheti vagy 

tilthatja le. 
 

Mivel a lehetőségek 
böngészőnként eltérőek, 
további információkért 

lépjen be böngészőjének 
Súgó menüjébe. 

Marketing __ptq.gif 
https://js.hs-

scripts.com/579
4867.j 

Sends data to the marketing 
platform Hubspot about the 

visitor's device and 
behaviour. Tracks the visitor 
across devices and marketing 

channels. 

Session 

A cookie-kat a böngésző 
beállításainak 

megváltoztatásával 
engedélyezheti vagy 

tilthatja le. 
 

Mivel a lehetőségek 
böngészőnként eltérőek, 
további információkért 

lépjen be böngészőjének 
Súgó menüjébe. 



Marketing GPS 

https://www.yo
utube.com/emb
ed/w5rgwhv3fm
c?rel=0controls=

0showinfo=0 

Registers a unique ID on 
mobile devices to enable 

tracking based on 
geographical GPS location. 

1 day 

A cookie-kat a böngésző 
beállításainak 

megváltoztatásával 
engedélyezheti vagy 

tilthatja le. 
 

Mivel a lehetőségek 
böngészőnként eltérőek, 
további információkért 

lépjen be böngészőjének 
Súgó menüjébe. 

Marketing hubspotutk 
https://js.hs-

scripts.com/579
4867.js 

Keeps track of a visitor's 
identity. This cookie is 

passed to the marketing 
platform HubSpot on form 
submission and used when 

de-duplicating contacts. 

1 year 

A cookie-kat a böngésző 
beállításainak 

megváltoztatásával 
engedélyezheti vagy 

tilthatja le. 
 

Mivel a lehetőségek 
böngészőnként eltérőek, 
további információkért 

lépjen be böngészőjének 
Súgó menüjébe. 

Marketing IDE 

https://www.yo
utube.com/emb
ed/w5rgwhv3fm
c?rel=0controls=

0showinfo=0 

Used by Google DoubleClick 
to register and report the 

website user's actions after 
viewing or clicking one of the 

advertiser's ads with the 
purpose of measuring the 

efficacy of an ad and to 
present targeted ads to the 

user. 

1 year 

A cookie-kat a böngésző 
beállításainak 

megváltoztatásával 
engedélyezheti vagy 

tilthatja le. 
 

Mivel a lehetőségek 
böngészőnként eltérőek, 
további információkért 

lépjen be böngészőjének 
Súgó menüjébe. 

Marketing 
test_cooki

e 

https://www.yo
utube.com/emb
ed/w5rgwhv3fm
c?rel=0controls=

0showinfo=0 

Used to check if the user's 
browser supports cookies. 

1 day 

A cookie-kat a böngésző 
beállításainak 

megváltoztatásával 
engedélyezheti vagy 

tilthatja le. 
 

Mivel a lehetőségek 
böngészőnként eltérőek, 
további információkért 

lépjen be böngészőjének 
Súgó menüjébe. 

Marketing 
VISITOR_IN
FO1_LIVE 

https://www.yo
utube.com/emb
ed/w5rgwhv3fm
c?rel=0controls=

0showinfo=0 

Tries to estimate the users' 
bandwidth on pages with 

integrated YouTube videos. 
179 days 

A cookie-kat a böngésző 
beállításainak 

megváltoztatásával 
engedélyezheti vagy 

tilthatja le. 
 

Mivel a lehetőségek 
böngészőnként eltérőek, 
további információkért 

lépjen be böngészőjének 
Súgó menüjébe. 



Marketing YSC 

https://www.yo
utube.com/emb
ed/w5rgwhv3fm
c?rel=0controls=

0showinfo=0 

Registers a unique ID to keep 
statistics of what videos from 
YouTube the user has seen. 

Session 

A cookie-kat a böngésző 
beállításainak 

megváltoztatásával 
engedélyezheti vagy 

tilthatja le. 
 

Mivel a lehetőségek 
böngészőnként eltérőek, 
további információkért 

lépjen be böngészőjének 
Súgó menüjébe. 

Marketing 
yt-remote-

cast-
installed 

https://www.yo
utube.com/emb
ed/wtoe0u7vg30 

Stores the user's video player 
preferences using embedded 

YouTube video 
Session 

A cookie-kat a böngésző 
beállításainak 

megváltoztatásával 
engedélyezheti vagy 

tilthatja le. 
 

Mivel a lehetőségek 
böngészőnként eltérőek, 
további információkért 

lépjen be böngészőjének 
Súgó menüjébe. 

Marketing 
yt-remote-
connected-

devices 

https://www.yo
utube.com/emb
ed/wtoe0u7vg30 

Stores the user's video player 
preferences using embedded 

YouTube video 
Persistent 

A cookie-kat a böngésző 
beállításainak 

megváltoztatásával 
engedélyezheti vagy 

tilthatja le. 
 

Mivel a lehetőségek 
böngészőnként eltérőek, 
további információkért 

lépjen be böngészőjének 
Súgó menüjébe. 

Marketing 
yt-remote-
device-id 

https://www.yo
utube.com/emb
ed/wtoe0u7vg30 

Stores the user's video player 
preferences using embedded 

YouTube video 
Persistent 

A cookie-kat a böngésző 
beállításainak 

megváltoztatásával 
engedélyezheti vagy 

tilthatja le. 
 

Mivel a lehetőségek 
böngészőnként eltérőek, 
további információkért 

lépjen be böngészőjének 
Súgó menüjébe. 

Marketing 
yt-remote-
fast-check-

period 

https://www.yo
utube.com/emb
ed/wtoe0u7vg30 

Stores the user's video player 
preferences using embedded 

YouTube video 
Session 

A cookie-kat a böngésző 
beállításainak 

megváltoztatásával 
engedélyezheti vagy 

tilthatja le. 
 

Mivel a lehetőségek 
böngészőnként eltérőek, 
további információkért 

lépjen be böngészőjének 
Súgó menüjébe. 



Marketing 
yt-remote-

session-
app 

https://www.yo
utube.com/emb
ed/wtoe0u7vg30 

Stores the user's video player 
preferences using embedded 

YouTube video 
Session 

A cookie-kat a böngésző 
beállításainak 

megváltoztatásával 
engedélyezheti vagy 

tilthatja le. 
 

Mivel a lehetőségek 
böngészőnként eltérőek, 
további információkért 

lépjen be böngészőjének 
Súgó menüjébe. 

Marketing 
yt-remote-

session-
name 

https://www.yo
utube.com/emb
ed/wtoe0u7vg30 

Stores the user's video player 
preferences using embedded 

YouTube video 
Session 

A cookie-kat a böngésző 
beállításainak 

megváltoztatásával 
engedélyezheti vagy 

tilthatja le. 
 

Mivel a lehetőségek 
böngészőnként eltérőek, 
további információkért 

lépjen be böngészőjének 
Súgó menüjébe. 

 

 A cookie-k jóváhagyása 

Számítógépén, telefonján vagy táblagépén kizárólag az Ön hozzájárulása esetén helyezünk el cookie-

kat. Ezt a hozzájárulást a cookie-kra vonatkozó előugró ablak „Elfogadom” gombjára kattintással 

tudja megadni. Amennyiben nem szeretné a honlapunkhoz kapcsolt cookie-k elhelyezését 

számítógépén, telefonján vagy táblagépén, a webhely nagy valószínűséggel nem fog megfelelően 

működni. Abban az esetben is, ha kezdetben hozzájárul a cookie-k használatához, bármikor dönthet 

úgy, hogy letiltja és törli a cookie-kat az internetes böngészője beállításaiban. Azonban felhívjuk a 

figyelmét, hogy a cookie-k használata nélkül nem fog tudni hozzáférni sok olyan funkcióhoz, amely 

megkönnyíti a böngészés élményét, illetve előfordulhat, hogy bizonyos szolgáltatásaink nem 

működnek megfelelően. 

Cookie-k beállítása és törlése 

Ha úgy dönt, hogy inkább mellőzi a cookie-k használatát, törölje ki őket a böngészője cookie-

mappájából. A böngészőjét úgy is beállíthatja, hogy blokkolja a cookie-kat, vagy figyelmeztető 

üzenetet jelenítsen meg egy-egy cookie tárolása előtt. Ezek a beállítások rendszerint a böngészője 

„beállítások” vagy „preferenciák” menüjében érhetők el. Ha további kérdései merülnek fel, 

javasoljuk az ‘All About Cookies’ webhely meglátogatását: http://www.allaboutcookies.org 

  

http://www.allaboutcookies.org/


7. BIZTONSÁGI KAMERÁK MŰKÖDTETÉSE 
 

Az adatok felhasználásának célja 

Az adatkezelés célja a megfelelő biztonsági szint megteremtése és az Intalion Kft-ben kezelt vagyon, 

illetve az Intalion Kft vagyontárgyainak védelme, továbbá a megfelelő szintű munkavédelem 

biztosítása. A személy- és vagyonvédelem érdekében cél a jogsértések észlelése, az elkövető 

tettenérése, a jogsértő cselekmények megelőzése, az esetlegesen szükségessé váló intézkedés vagy 

nyomozati cselekmények eredményességének elősegítése bizonyítékok rendelkezésre bocsátása 

útján. 

Gyűjtött adattípusok 

A kezelt adatok köre: az érintett képmása. 

Az adatkezelés jogalapja 

Az Intalion Kft. a GDPR 6. cikk. (1) bekezdés f) pontja szerinti jogos érdek alapján végzi az 

adatkezelést, mivel azt feladata ellátásának biztonsága megköveteli. 

Az adatok megőrzése 

A kamerák közterületet nem érintenek, így a megfigyelő kamerákkal rögzített adatok tárolási ideje 

72 óra. 

Amennyiben a rögzített felvételek felhasználásával valamely eljárási cselekmény kerül 

foganatosításra, az adatok megőrzési ideje szükség szerint hosszabbodik. 

Adattranszfer 

Hatósági eljárás kezdeményezése esetén az illetékes hatóság felé történhet adattovábbítás. 

8. AZ INTALION RENDEZVÉNYEI SORÁN KEZELT ADATOK 
  

Az adatok felhasználásának célja 

Az adatkezelés célja a rendezvények lebonyolításához szükséges regisztráció, a résztvevők 

azonosítása, illetve a részvevőkkel való kapcsolattartás. 

Gyűjtött adattípusok 

A kezelt adatok köre: a regisztráció során megadott személyes adatok, így különösen név, cím, e-mail 

cím, telefonszám, beosztás. 

Az adatkezelés jogalapja 

Az Intalion Kft. a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerint, a résztvevők által a regisztráció során 

megadott egyértelmű hozzájárulása alapján végzi az adatkezelést. 

Az adatok megőrzése 

A regisztráció során megadott részletes tájékoztatóban meghatározott ideig. Kapcsolattartásra is 

felhasznált adatok esetében legfeljebb a rendezvényt követő öt évig. 



Adattovábbítás 

Harmadik fél felé nem történik adattovábbítás. 

9. KAPCSOLATTARTÓK ADATAI, ILLETVE A KOMMUNIKÁCIÓS 

TEVÉKENYSÉG SORÁN KEZELT ADATOK 
 

Az adatkezelés célja és a kezelt adatok köre: 

Az adatkezelés célja az Intalion Kft. üzleti és kommunikációs kapcsolatainak fenntartása, illetve a 

folyamatos működés biztosítása. 

Gyűjtött adattípusok 

A kapcsolattartáshoz szükséges azonosító adatok, így különösen név, e-mail cím, telefonszám, 

beosztás, szervezet. 

Az adatkezelés jogalapja 

A vállalat működéséhez szükséges feladatok ellátása során a GDPR 6. cikk. (1) bekezdés f) pontja 

szerinti jogos érdek alapján végzi az adatkezelést 

Az adatkezelés ideje 

A kapcsolat fennállásának ideje, illetve új adat megadása a partner szervezet részéről. Az adatok 

naprakészsége érdekében az Intalion Kft. a kapcsolattartói adatbázisait folyamatosan felülvizsgálja és 

az aktualitásukat vesztett adatokat törli. 

Adattovábbítás 

Nem történik adattovábbítás. 

10. LÉPJEN KAPCSOLATBA VELÜNK 
 

Ha bármilyen kérdése merült fel az adatvédelmi irányelvekkel kapcsolatban, kérjük, vegye fel velünk 

a kapcsolatot: 

E-mail címünk: info@intalion.hu 

 

 


