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ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 

Honlap, online felületek 
Funkcionális cookie-k kezelése 

 
Hatályos: 2022. január 15-től 

 
2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról, valamint Az 
Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok 
kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet 
hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) előírásainak eleget téve, ezúton tájékoztatjuk az 
Ön által megadott személyes adatok kezeléséről: 

 
 
1. Az adatkezelő 
 

Az adatkezelő neve  KOBAKA Adóiroda Kft. 

Az adatkezelő címe  4220 Hajdúböszörmény, Koppány utca 44. 

Az adatkezelő elérhetőségei 

e-mail iroda@kobaka.hu, katalinbako1@gmail.com  

telefon +36 20 481 4599 

honlap https://www.kobaka.hu/ 

Adatvédelmi tisztségviselő neve (ha van)  -- 

Adatvédelmi tisztségviselő elérhetőségei  -- 

 
2. A kezelt adatok 

 
A kezelt adatok köre, az adatkezelés célja és jogalapja 

Személyes adat Az adatkezelés célja Az adatkezelés 
jogalapja 

Az adatkezelés (tárolás) 
 időtartama 

Cookie azonosító 
IP cím 
 
 

Weboldal működéséhez feltétlenül 
szükséges, funkcionális sütik 
alkalmazása 

Jogos érdek - 
GDPR 6. cikk (1) 
bekezdés f) 

Ideiglenes cookie-k – az 
adott böngészési 
munkamenet időtartamáig 
maradnak a felhasználó 
eszközén, azután 
törlődnek.  
Állandó cookie-k – 
egészen addig maradnak 
a felhasználó eszközén, 
amíg manuálisan ki nem 
törli őket. 

 
Az adatkezelés során történik-e profilalkotás? 

Válasz Profilalkotás rövid, érthető leírása 

Nem --- 

 
Az adatkezelés során történik-e automatikus döntéshozatal?  

Válasz Automatizmus rövid, érthető leírása 

Nem --- 

Amennyiben igen, az Érintettnek joga van manuális, emberi beavatkozást kérni. 

 
A kezelt személyes adatok forrása:  

Érintett 

 
Az adatok továbbításra kerülnek: 

Kategória Cégnév, székhely, tevékenység 

Adatfeldolgozók (az 
adatkezelési 
műveletekhez 
kapcsolódó 
technikai 
feladatokat végzők) 

Bithuszárok Számítástechnikai Bt.,2051 Biatorbágy, Damjanich utca 8.,Hírlevél szolgáltatás, 
Tárhelyszolgáltatás, Levelezőrendszer 
Webnode AG,Hlinky 70, 603 00 Brno Csehország, 
Limmatquai 112, 8001 Zurich, Switzerland,Tárhelyszolgáltatás 

Címzettek -- 

mailto:iroda@kobaka.hu
mailto:katalinbako1@gmail.com


 
Harmadik (EU-n kívüli) országba történő adattovábbítás történik:  

Adatfeldolgozó neve, továbbítás helye, továbbítás garanciái, továbbítás oka 

Webnode AG,Svájc,Megfelelőségi Határozat (2000/518/EK),https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32000D0518&from=EN,vállalat székhelye  

 
Közös adatkezelés történik:  

Válasz Közös adatkezelő neve, székhelye 

Nem Nem releváns 

 
Az adatokhoz való hozzáférés és az adatbiztonsági intézkedések: 

Hozzáférés korlátozása A személyes adatokhoz kizárólag az Adatkezelő fér hozzá, illetve azok a 
munkatársak, akiknek a feladatik elvégzéséhez ehhez feltétlenül szükség van 

Adatbiztonsági intézkedés Épületbe történő korlátozott belépés 
Jelszavas védelem a számítógépeken 
Zárt szekrények  
Kamerarendszer 
Riasztó 
Vírusirtó  
Tűzfal 

 
3. Az Érintett jogai:  

A jogalaphoz tartozó érintetti jogok és ezek magyarázata 

Tájékoztatáshoz való jog - Az Érintett jogosult már az adatkezelés megkezdése előtt tájékozódni a személyes adatok 
kezelésének módjáról 
Helyesbítéshez való jog - Az Érintett jogosult személyes adatainak helyesbítésének kérésére, ha az adatkezelőnél 
tárolt személyes adatok nem felelnek meg a valóságnak és ezt bizonyítani tudja 
Hozzáféréshez való jog - Az Érintett jogosult kikérni az adatkezelőtől az a róla tárolt személyes adatokat 
Tiltakozáshoz való jog - Amennyiben a jogalap jogos érdek vagy közhatalmi jogosítvány alapján történik, az érintett 
tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, azonban a tiltakozás nem jelenti adatainak azonnali hatályú törlését 
Korlátozáshoz való jog - Amennyiben az Érintett nem tartja jogosultnak az adatkezelőt személyes adatai kezelésére, 
az esetben kérheti az adatkezelési folyamatok felfüggesztését a kivizsgálás időtartama alatt 
Adathordozhatósághoz való jog - Az Érintett jogosult kikérni digitális, táblázatos formában a róla tárolt személyes 
adatokat 
 

 
4. Panasz benyújtása 
 
Az érintettnek joga van panaszt benyújtani az adatvédelmi hatósághoz.  
Jogorvoslatért fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz 
 

Név  Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) 

Székhely 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11. 

Postacím 1363 Budapest, Pf.9. 

Email ugyfelszolgalat@naih.hu 

Telefon +36 (1) 391-1400 

Fax +36 (1) 391-1410 

Honlap http://naih.hu 

 
5. Bírósági jogorvoslat 
 
A bírósági jogorvoslatra vonatkozó rendelkezéseket az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 
szóló 2011. évi CXII. törvény tartalmazza. 
 
Amennyiben az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen, úgy az adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított 
legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és 
döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Ha az érintett az adatkezelő meghozott döntésével nem ért egyet, illetve, 
ha az adatkezelő a fenti határidőt elmulasztja, az érintett - a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 
30 napon belül bírósághoz fordulhat. 
 
Az érintett a jogainak megsértése esetén, valamint a fenti esetekben az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság 
az ügyben soron kívül jár el. A pert az érintett - választása szerint - a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes 
törvényszék előtt is megindíthatja. A perben fél lehet az is, akinek egyébként nincs perbeli jogképessége. A perbe az 
adatvédelmi hatóság az érintett pernyertessége érdekében beavatkozhat. 
 



Ha az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével 
másnak kárt okoz, köteles azt megtéríteni. Ha az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az 
adatbiztonság követelményeinek megszegésével az érintett személyiségi jogát megsérti, az érintett az adatkezelőtől 
sérelemdíjat követelhet. Az érintettel szemben az adatkezelő felel az adatfeldolgozó által okozott kárért és az adatkezelő 
köteles megfizetni az érintettnek az adatfeldolgozó által okozott személyiségi jogsértés esetén járó sérelemdíjat is. Az 
adatkezelő mentesül az okozott kárért való felelősség és a sérelemdíj megfizetésének kötelezettsége alól, ha bizonyítja, 
hogy a kárt vagy az érintett személyiségi jogának sérelmét az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. 
Nem kell megtéríteni a kárt és nem követelhető a sérelemdíj annyiban, amennyiben a kár a károsult vagy a személyiségi 
jog megsértésével okozott jogsérelem az érintett szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott. 
 



ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 

Honlap, online felületek 
 

Statisztikai cookie-k kezelése 
Marketing cookie-k kezelése 

 
 
Hatályos: 2022. január 15-től 

 
2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról, valamint Az 
Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok 
kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet 
hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) előírásainak eleget téve, ezúton tájékoztatjuk az 
Ön által megadott személyes adatok kezeléséről: 

 
 
1. Az adatkezelő 
 

Az adatkezelő neve  KOBAKA Adóiroda Kft. 

Az adatkezelő címe  4220 Hajdúböszörmény, Koppány utca 44. 

Az adatkezelő elérhetőségei 

e-mail iroda@kobaka.hu, katalinbako1@gmail.com  

telefon +36 20 481 4599 

honlap https://www.kobaka.hu/ 

Adatvédelmi tisztségviselő neve (ha van)  -- 

Adatvédelmi tisztségviselő elérhetőségei  -- 

 
2. A kezelt adatok 

 
A kezelt adatok köre, az adatkezelés célja és jogalapja 

Személyes adat Az adatkezelés célja Az adatkezelés 
jogalapja 

Az adatkezelés (tárolás) 
 időtartama 

Cookie azonosító 
IP cím 
 
 

A látogatók oldalhasználati 
szokásainak elemzése 
Felhasználók weboldalakon 
átívelő nyomonkövetése, 
hirdetések megjelenítése 

Az érintett 
hozzájárulása - 
GDPR 6. cikk (1) 
bekezdés a) 

Ideiglenes cookie-k – az 
adott böngészési 
munkamenet időtartamáig 
maradnak a felhasználó 
eszközén, azután 
törlődnek.  
Állandó cookie-k – 
egészen addig maradnak 
a felhasználó eszközén, 
amíg manuálisan ki nem 
törli őket. 

 
Az adatkezelés során történik-e profilalkotás? 

Válasz Profilalkotás rövid, érthető leírása 

Nem --- 

 
Az adatkezelés során történik-e automatikus döntéshozatal?  

Válasz Automatizmus rövid, érthető leírása 

Nem --- 

Amennyiben igen, az Érintettnek joga van manuális, emberi beavatkozást kérni. 

 
A kezelt személyes adatok forrása:  

Érintett 

 
Az adatok továbbításra kerülnek: 

Kategória Cégnév, székhely, tevékenység 

mailto:iroda@kobaka.hu
mailto:katalinbako1@gmail.com


Adatfeldolgozók (az 
adatkezelési 
műveletekhez 
kapcsolódó 
technikai 
feladatokat végzők) 

Bithuszárok Számítástechnikai Bt.,2051 Biatorbágy, Damjanich utca 8.,Hírlevél szolgáltatás, 
Tárhelyszolgáltatás, Levelezőrendszer 
Webnode AG,Hlinky 70, 603 00 Brno Csehország, 
Limmatquai 112, 8001 Zurich, Switzerland,Tárhelyszolgáltatás 

Címzettek -- 

 
Harmadik (EU-n kívüli) országba történő adattovábbítás történik:  

Adatfeldolgozó neve, továbbítás helye, továbbítás garanciái, továbbítás oka 

Webnode AG,Svájc,Megfelelőségi Határozat (2000/518/EK),https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32000D0518&from=EN,vállalat székhelye  

 
Közös adatkezelés történik:  

Válasz Közös adatkezelő neve, székhelye 

Nem Nem releváns 

 
Az adatokhoz való hozzáférés és az adatbiztonsági intézkedések: 

Hozzáférés korlátozása A személyes adatokhoz kizárólag az Adatkezelő fér hozzá, illetve azok a 
munkatársak, akiknek a feladatik elvégzéséhez ehhez feltétlenül szükség van 

Adatbiztonsági intézkedés Épületbe történő korlátozott belépés 
Jelszavas védelem a számítógépeken 
Zárt szekrények  
Kamerarendszer 
Riasztó 
Vírusirtó  
Tűzfal 

 
3. Az Érintett jogai:  

A jogalaphoz tartozó érintetti jogok és ezek magyarázata 

Tájékoztatáshoz való jog - Az Érintett jogosult már az adatkezelés megkezdése előtt tájékozódni a személyes adatok 
kezelésének módjáról 
Helyesbítéshez való jog - Az Érintett jogosult személyes adatainak helyesbítésének kérésére, ha az adatkezelőnél 
tárolt személyes adatok nem felelnek meg a valóságnak és ezt bizonyítani tudja 
Hozzáféréshez való jog - Az Érintett jogosult kikérni az adatkezelőtől az a róla tárolt személyes adatokat 
Törléshez, elfeledtetéshez való jog - Az Érintett jogosult kérni az adatainak végleges törlését, kivéve, ha az 
adatkezelés szerződés teljesítése, jogi kötelezettség teljesítése vagy közhatalmi jogosítvány alapján történik 
Hozzájárulás visszavonása - Amennyiben az adatkezelés hozzájárulás alapján történik, az Érintett bármikor 
visszavonhatja a korábban megadott hozzájárulását. A visszavonási kérelem elfogadása jelentheti az adatok törlését 
is, de amennyiben más jogalap is támogatja az adatkezelést, az adatkezelés csak az adott adatkezelési cél 
vonatkozásában szűnik meg 
Korlátozáshoz való jog - Amennyiben az Érintett nem tartja jogosultnak az adatkezelőt személyes adatai kezelésére, 
az esetben kérheti az adatkezelési folyamatok felfüggesztését a kivizsgálás időtartama alatt 
Adathordozhatósághoz való jog - Az Érintett jogosult kikérni digitális, táblázatos formában a róla tárolt személyes 
adatokat 

 
4. Panasz benyújtása 
 
Az érintettnek joga van panaszt benyújtani az adatvédelmi hatósághoz.  
Jogorvoslatért fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz 
 

Név  Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) 

Székhely 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11. 

Postacím 1363 Budapest, Pf.9. 

Email ugyfelszolgalat@naih.hu 

Telefon +36 (1) 391-1400 

Fax +36 (1) 391-1410 

Honlap http://naih.hu 

 
5. Bírósági jogorvoslat 
 
A bírósági jogorvoslatra vonatkozó rendelkezéseket az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 
szóló 2011. évi CXII. törvény tartalmazza. 
 



Amennyiben az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen, úgy az adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított 
legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és 
döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Ha az érintett az adatkezelő meghozott döntésével nem ért egyet, illetve, 
ha az adatkezelő a fenti határidőt elmulasztja, az érintett - a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 
30 napon belül bírósághoz fordulhat. 
 
Az érintett a jogainak megsértése esetén, valamint a fenti esetekben az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság 
az ügyben soron kívül jár el. A pert az érintett - választása szerint - a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes 
törvényszék előtt is megindíthatja. A perben fél lehet az is, akinek egyébként nincs perbeli jogképessége. A perbe az 
adatvédelmi hatóság az érintett pernyertessége érdekében beavatkozhat. 
 
Ha az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével 
másnak kárt okoz, köteles azt megtéríteni. Ha az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az 
adatbiztonság követelményeinek megszegésével az érintett személyiségi jogát megsérti, az érintett az adatkezelőtől 
sérelemdíjat követelhet. Az érintettel szemben az adatkezelő felel az adatfeldolgozó által okozott kárért és az adatkezelő 
köteles megfizetni az érintettnek az adatfeldolgozó által okozott személyiségi jogsértés esetén járó sérelemdíjat is. Az 
adatkezelő mentesül az okozott kárért való felelősség és a sérelemdíj megfizetésének kötelezettsége alól, ha bizonyítja, 
hogy a kárt vagy az érintett személyiségi jogának sérelmét az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. 
Nem kell megtéríteni a kárt és nem követelhető a sérelemdíj annyiban, amennyiben a kár a károsult vagy a személyiségi 
jog megsértésével okozott jogsérelem az érintett szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott. 
 

Mi a cookie? 

 

A cookie-k kis méretű, betűket és számokat, központozást és egyéb, technikai karaktereket tartalmazó 

fájlok, adatcsomagok, amelyek egyes weboldalak látogatásakor kerülnek tárolásra eszközén. Ezek 

olyan, a weboldalak felhasználását segítő informatikai adatok, melyeket a webszerver küld a felhasználó 

böngészőjének, a felhasználó eszközén tárolódnak, és a böngésző visszaküldi a szervernek minden az afelé 

irányított kérés alkalmával. Nem tartalmaznak futtatható állományokat, vírusokat, kémprogramokat és nem 

férnek hozzá a felhasználó merevlemezének adataihoz sem. A weboldalak ezekben a sütikben tárolják az 

ideiglenes, de számukra fontos információkat, a weboldalakon keresztül történő szolgáltatások nyújtására, 

felhasználók ezzel összefüggő azonosítására, a böngészési élmény javítására, a felhasználók 

érdeklődésének megfelelő, személyre szabott ajánlatok megjelenítésére, valamint weboldalak látogatottsági 

adatainak elemzésére. 

A cookie-k általában a következőket tartalmazzák: domain névet, amire érvényes, a tárolási időtartamot és a 

tárolt értéket. Többek között a felhasználó eszközének és böngészőjének felismerését teszi lehetővé, így a 

látogató igényeihez igazított tartalom megjelenését, illetve az alapvető böngészési funkciókat, - pl. összefüggő 

munkamenetek biztosítása - segítik elő. A felhasználó anonimitása mellett látogatottsági statisztikák 

elkészítését is támogatják. 

A cookiekban nem tárolunk személyes azonosításra alkalmas adatokat, de a felhasználói élmény 

növelése érdekében használunk olyan titkosított információkat, amelyek azokból származnak.  

• A weboldal működéséhez feltétlenül szükséges cookie-k, valamint az anonim látogatottsági 

statisztikákat támogató sütik már az első látogatás során betöltődnek. Ezt a felhasználó nem tudja 

befolyásolni.  

• A felhasználói élmény növelése és a marketing tevékenység érdekében alkalmazott sütik csak 

a megadható hozzájárulás után töltődnek be. A weboldal betöltése során egy felugró ablakban kérünk 

hozzájárulást Öntől a cookie-k telepítéséhez. Amennyiben nem adja meg a hozzájárulását, csak a 

weboldal működéséhez elengedhetetlenül szükséges cookie-kat telepítjük az Ön berendezésén. 

A hozzájárulás bármikor visszavonható a weboldal láblécében található hivatkozás segítségével 

(Cookiebot ikonra kattintva). 

 

A fentiek mellett pedig a böngészője beállításával is tudja szabályozni a cookike-k használatát. Mivel minden 

böngésző különböző, a cookiek-kal kapcsolatos beállítások megváltoztatásáról tájékozódjon az Ön által 

használt program Súgó menüjében. 

Ha Ön a cookie-k használatát a böngészőben eszközölt beállításokon keresztül letiltja, akkor a weboldalak 

vagy bizonyos funkciói elérhetetlenné vagy használhatatlanná válnak mindaddig, amíg a cookie-k használatát 

nem engedélyezi újra, azaz a blokkolást nem oldja fel. Bármikor lehetősége van a beállítások és ezáltal a 

cookie-k használatának módosítására. Ön szintén a böngészőjében tudja megtekinteni és törölni azokat a 

cookie-kat, amelyek korábban kerültek eltárolásra a számítógépén. 



 

Cookie neve Cookie típusa Cookie 
szolgáltató 

Adatkezelés 
időtartama 

Coookie célja Az 
adatkezelés 

célja 

Működéshez 
szükséges sütik 

          

PHPSESSID Saját kobaka.hu session 
biztonságos 
munkamenet 

funkcionális 
cél  

CookieConsent 
Harmadik féltől 
származó 

Cookiebot 1 év 
felhasználói 
hozzájárulás 
tárolása 

funkcionális 
cél  

NID 
Harmadik féltől 
származó 

Google 6 hónap 
preferenciák 
megjegyzése 

funkcionális 
cél 

CONSENT 
Harmadik féltől 
származó 

Google 1 év 
felhasználói 
beleegyezés 
tárolása 

funkcionális 
cél  

DV 
Harmadik féltől 
származó 

Google 1 nap 
preferenciák 
megjegyzése 

funkcionális 
cél 

bm-sv 
Harmadik féltől 
származó 

Cookiebot 1 nap 
válaszidő 
optimalizálása 

funkcionális 
cél 

ak_bmsc 
Harmadik féltől 
származó 

Cookiebot 1 nap 
webhelybiztonság 
optimalizálása 

funkcionális 
cél 

Statisztikai sütik           

_ga 
Harmadik féltől 
származó 

Google 
Analytics 

2 év 
felhasználók 
megkülönbözteté
se 

statisztikai cél 

_gid 
Harmadik féltől 
származó 

Google 
Analytics 

2 nap 
felhasználók 
megkülönbözteté
se 

statisztikai cél 



1P_JAR 
Harmadik féltől 
származó 

Google 1 hónap 
webhely 
statisztika 
gyűjtése 

statisztikai cél 

_abck 
Harmadik féltől 
származó 

Cookiebot 1 év 
forgalom 
elemzése 

statisztikai cél 

Marketing sütik           

common/cavalry_
endpoint.php 

Harmadik féltől 
származó 

Facebook session marketing  marketing cél 

fr 
Harmadik féltől 
származó 

Facebook 3 hónap hirdetések   marketing cél 

tr 
Harmadik féltől 
származó 

Facebook session hirdetések   marketing cél 

i/jot 
Harmadik féltől 
származó 

Twitter session hirdetések   marketing cél 

 

 


