Duna Faktor Követeléskezelő és Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen Működő
Részvénytársaság
„COOKIE” SZABÁLYZAT

1. Preambulum
A Duna Faktor Követeléskezelő és Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen Működő
Részvénytársaság kiemelt figyelmet fordít arra, hogy adatkezelése során az információs
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek (Info tv.),
az egyéb jogszabályoknak, valamint 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 szóló Európa Parlament és A Tanács 2016/679 számú
rendeletét is figyelembe véve járjon el.
A Duna Faktor Követeléskezelő és Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen Működő
Részvénytársaság a jelen „Cookie” szabályzatban tájékoztatja a www.dunafaktor.hu weboldal
látogatóit az általa a honlappal összefüggésben kezelt adatokról, az adatok kezelése körében
követett gyakorlatáról, valamint az érintettek jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről.
2. Minek a megnevezése a „cookie”, azaz „süti”?
A www.dunafaktor.hu weboldalon tett látogatások során - az ezekről való tudomásulvételt
követően - egy kis méretű file, úgynevezett „cookie” (továbbiakban egységesen: „Cookie”) file
kerül eltárolásra a felhasználó számítógépére (vagy más internetképes eszközére, mint okostelefon vagy táblagép), mely többféle célt szolgálhat.
Egyes Cookie-k elengedhetetlenek a www.dunafaktor.hu weboldal megfelelő működéséhez,
mások információkat gyűjtenek a weboldal használatával kapcsolatban, hogy még
kényelmesebbé és hasznosabbá váljon az oldal. Néhány Cookie csak átmeneti időre került
tárolásra (a böngésző bezárásáig tartói ideig jön létre), míg más Cookie-k huzamosabb ideig a
számítógépen maradnak.
A Cookie-kat a webszerver hozza létre a böngésző segítségével a felhasználó számítógépén,
ahol azok egy meghatározott könyvtárban kerülnek eltárolásra. Ezt követően minden egyes
oldalletöltéskor a weboldal a felhasználó beállításainak megfelelően kerül betöltésre az eltárolt
Cookie-k alapján, a teljes anonimitás mellett.
3. Milyen célt szolgálnak a Cookie-k?
A Cookie-k elsődleges célja a felhasználói élmény növelése, vagyis, hogy a
www.dunafaktor.hu weboldalt könnyebb legyen használni, jobban testre lehessen szabni,
illetve, hogy segítsen felgyorsítani a weboldal betöltését.


A „munkamenet Cookie-k” a www.dunafaktor.hu weboldal böngészéséhez, a funkciók
használatához szükségesek, többek között lehetővé teszik a látogató által az adott

oldalon, funkcióban vagy szolgáltatásban végzett műveletek megjegyzését. A
„munkamenet Cookie-k” alkalmazása nélkül a weboldal problémamentes használata
nem biztosított. A „munkamenet Cookie-k” érvényességi ideje csak az adott látogatás
időtartamára terjed ki. Ezek a Cookie-k a munkamenet végén vagy a böngésző
bezárásával automatikusan törlődnek. Az adatkezelés célja: a honlap megfelelő
működésének biztosítása.
Ezen adatkezelés jogalapja az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az
információs társadalmi szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. CVIII. törvény
(Elkertv.) 13/A. § (3) bekezdése, amely szerint a szolgáltató a szolgáltatás nyújtása
céljából kezelheti azon személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához
technikailag elengedhetetlenül szükségesek. A szolgáltatónak az egyéb feltételek
azonossága esetén úgy kell megválasztania és minden esetben oly módon kell
üzemeltetnie az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtása során
alkalmazott eszközöket, hogy személyes adatok kezelésére csak akkor kerüljön sor, ha
ez a szolgáltatás nyújtásához és az e törvényben meghatározott egyéb célok
teljesüléséhez feltétlenül szükséges, azonban ebben az esetben is csak a szükséges
mértékben és ideig.


A „használatot elősegítő Cookie-k” a www.dunafaktor.hu weboldal böngészése során
megjegyzik a felhasználó választásait, például milyen formában szeretné a felhasználó
a weboldalt látni. Ezek a fajta sütik lényegében a sütiben tárolt beállítási adatokat
jelentik.
Az adatkezelés jogalapja a „használatot elősegítő Cookie-k” esetében az érintett
személy önkéntes hozzájárulása, melynek kifejezése az érintett világos és egyértelmű
tájékoztatást követően a weboldal további böngészésére irányuló kifejezett (aktív)
magatartása.



A „teljesítmény Cookie-k” segítségével anonim statisztikák készülnek, amelyek alapján
a weboldal üzemeltetője tájékozódni tud a weboldallal kapcsolatos felhasználói
szokásokról, mely alapján javítható a weboldal struktúrája és tartalma. Ezen
összegyűjtött információk névtelenek, személyek azonosítására nem alkalmas, csupán
a weboldal fejlesztése érdekében kerülnek felhasználásra. Ezek jellemzően harmadik fél
alkalmazásai (pl. Google Analytics, AdWords). A www.dunafaktor.hu weboldalon a
Google Analytics által használt Cookie-k is működnek, melyek működésére a Google
adatvédelmi szabályai vonatkoznak.
A Google Analytics sütikről itt tájékozódhat:
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage
A Google AdWords sütikről itt tájékozódhat:
https://support.google.com/adwords/answer/2407785?hl=hu

4. Személyes adatok védelme:
A www.dunafaktor.hu weboldal meglátogatása során a Cookie-k által gyűjtött adatokat
kizárólag a fenti célokkal összefüggésben, a felhasználói élmény növelése, valamint az egyedi
felhasználói beállítások szerinti működés érdekében kerül felhasználásra úgy, hogy a Google

adatvédelmi szabályainak keretei között harmadik fél nem juthat hozzá, továbbá az adatok 3.
személyek részére nem kerül kiadásra.
A weboldal látogatás során kezelt adatkör: a www.dunafaktor.hu weboldal használata során
a látogatóról, illetve az általa böngészésre használt eszközről az alábbi adatokat rögzíti és
kezeli: a látogató által használt IP cím, a böngésző típusa, a böngészésre használt eszköz
operációs rendszerének jellemzői (beállított nyelv), a látogatás időpontja, a meglátogatott
(al)oldal, funkció vagy szolgáltatás, kattintás. A weboldalon használt Cookie-k személy szerinti
beazonosításra alkalmas információt nem tárolnak, a Társaság személyes adatkezelést e körben
nem folytat
5. A Cookie-k használatának ellenőrzése, illetve azok törlése:
A legtöbb internet böngésző alapbeállítása szerint a Cookie-k eltárolása engedélyezve van
külön felhasználói beavatkozás és/vagy jelzés nélkül. Ezeket az alapbeállításokat
megváltoztathatja úgy, hogy blokkolja a Cookie-kat, illetve figyelmeztetést kérhet, arról, hogy
az Ön által látogatott weboldal milyen Cookie-kat használ. További információért vagy a
beállítások megváltoztatásáért tekintse meg a böngésző súgójában leírtakat.
A www.dunafaktor.hu oldal használatával hozzájárulását adja ahhoz, hogy a weboldalt Cookiekat használjon a jelen Cookie Szabályzatban írtaknak megfelelően. Ha nem ért egyet a Cookiek használatával, böngészőjét ennek megfelelően szükséges beállítania. Amennyiben
megakadályozza a Cookie-k fogadását, vagy más módon visszautasítja azokat, akkor
előfordulhat, hogy annak hatása lesz a www.dunafaktor.hu használata közben tapasztalt
felhasználói élményre, mivel a weboldal nem fog tökéletesen működni.

