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COOKIE TÁJÉKOZTATÓ 
 
Jelen Tájékoztató a DUNAPARK Zöldterületi Tervező, Építő, Fenntartó és Kereskedelmi Korlátolt 
Felelősségű Társaság (1039 Budapest, Attila u. 107., Cg. 01 09 066512, adószám: 10343269-2-
41, KSH számjele: 10343269-8130-113-01., képviseli: Südi Kristóf Ádám ügyvezető) – 
adatkezelési tevékenységének belső szabályait tartalmazza a cookie(k) vonatkozásában azzal, 
hogy a DUNAPARK Zöldterületi Tervező, Építő, Fenntartó és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű 
Társaság adatkezelési tevékenységeit az Adatkezelési Tájékoztató és Adatkezelési Szabályzat 
tartalmazza, jelen Tájékoztató azon dokumentumok elválaszthatatlan mellékletét képezi. 
 
Amennyiben az érintett, adatkezelés vonatkozásában fennálló jogait meg szeretné ismerni a 
DUNAPARK Zöldterületi Tervező, Építő, Fenntartó és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű 
Társaság Adatkezelési Tájékoztatójában és Adatkezelési Szabályzatában azt megteheti.  

 
1.  § Bevezetés 

 
A DUNAPARK Zöldterületi Tervező, Építő, Fenntartó és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű 
Társaság kinyilvánítja, hogy adatkezelési tevékenységét – a megfelelő belső szabályok, 
technikai és szervezési intézkedések meghozatalával – úgy végzi, hogy az minden körülmények 
között megfeleljen AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETÉNEK – 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, a továbbiakban: Rendelet) – továbbá az információs 
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a 
továbbiakban: Infotv.) rendelkezéseinek. 

 
2. § A Tájékoztató célja 

 
A Tájékoztató célja kifejezetten a cookie(k)ról való tájékoztatás figyelemmel azon körülményre, 
hogy a DUNAPARK Zöldterületi Tervező, Építő, Fenntartó és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű 
Társaság által üzemeltett honlapon látogatói adatkezelés történik. 

 
3. § A Tájékoztató hatálya 

 
E Tájékoztató hatálya természetes személyre vonatkozó személyes adatok a DUNAPARK 
Zöldterületi Tervező, Építő, Fenntartó és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság általi 
kezelésére terjed ki.  
 
Egyéni vállalkozó, egyéni cég, őstermelő ügyfeleket, vevőket, szállítókat jelen Tájékoztató 
alkalmazásában természetes személynek kell tekinteni. A Tájékoztató hatálya nem terjed ki az 
olyan személyes adatkezelésre, amely jogi személyekre, illetve amely különösen olyan 
vállalkozásokra vonatkozik, amelyeket jogi személyként hoztak létre, beleértve a jogi személy 
nevét és formáját, valamint a jogi személy elérhetőségére vonatkozó adatokat. 

 
4. § A látogatói adatkezelésről 
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A „sütik” (cookie-k) rövid adatfájlok, melyeket a meglátogatott honlap helyez el a felhasználó 
számítógépén. A cookie célja, hogy az adott infokommunikációs, internetes szolgáltatást 
megkönnyítse, kényelmesebbé tegye. Az Európai Bizottság irányelvei alapján cookie-kat (kivéve, 
ha azok az adott szolgáltatás használatához elengedhetetlenül szükségesek) csak a felhasználó 
engedélyével lehet a felhasználó eszközén elhelyezni. A felhasználó hozzájárulását nem igénylő 
„sütik” esetében a honlap első látogatása során kell tájékoztatást nyújtani. 
 
A http://www.dunapark.eu/ honlapra látogatásakor a felhasználó egy kattintással elfogadhatja, 
hogy a honlap a személyek azonosítására alkalmatlan sütiket használjon. Amennyiben a 
felhasználó saját böngészőjében letiltja a cookie-k telepítését a számítógépére, vagy törli azokat, 
ezzel a weboldal (vagy bizonyos részei) használhatóságát korlátozhatja, az adott weboldalon 
korábban megadott beállításai elveszhetnek.  
 
Nélkülözhetetlen cookie-k: 

 
Ezen sütik szükségesek ahhoz, hogy a felhasználó navigálni tudjon az oldalak esetlegesen 
aloldalak között, és adott esetben védett (pl. csak regisztrált felhasználók számára hozzáférhető) 
tartalmakat is elérjen. 
 
Funkcionális cookie-k: 

 
Ezek a sütik ahhoz szükségesek, hogy a felhasználó honlap-használati szokásairól a DUNAPARK 
Zöldterületi Tervező, Építő, Fenntartó és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság 
információkat gyűjtsön (pl. használt nyelv, űrlap automatikus kitöltése). 
 
A DUNAPARK Zöldterületi Tervező, Építő, Fenntartó és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű 
Társaság biztosítja, hogy a látogató a honlap információs társadalommal összefüggő 
szolgáltatásainak igénybevétele előtt és az igénybevétel során bármikor megismerhesse, hogy a 
DUNAPARK Zöldterületi Tervező, Építő, Fenntartó és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság 
mely adatkezelési célokból mely adatfajtákat kezel, ideértve az igénybe vevővel közvetlenül 
kapcsolatba nem hozható adatok kezelését is. A DUNAPARK Zöldterületi Tervező, Építő, Fenntartó 
és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság által használt sütik semmilyen látogatói azonosítót 
vagy jelszavat sem jegyeznek meg. 
 
További információk:  
www.allaboutcookies.org 
www.aboutcookies.org 
 
5. § Google Analytics alkalmazása 

 
A DUNAPARK Zöldterületi Tervező, Építő, Fenntartó és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű 
Társaság honlapja ( http://www.dunapark.eu/ ) a Google Analytics alkalmazást használja, amely a 
Google Inc. („Google”) webelemző szolgáltatása. A Google Analytics úgynevezett „ cookie-kat ”, 
szövegfájlokat használ, amelyeket az érintett számítógépére mentenek, így elősegítik Felhasználó 
által látogatott weblap használatának elemzését.  
 
  

http://www.dunapark.eu/
http://www.allaboutcookies.org/
http://www.aboutcookies.org/
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A Felhasználó 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 a Felhasználó IP-címét az Európai Unió tagállamain belül vagy az 
Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más államokban előzőleg megrövidíti. 
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 a Felhasználó a honlapot, 
továbbá, hogy a weboldal üzemeltetőjének a honlap aktivitásával összefüggő jelentéseket 
készítsen, valamint, hogy a weboldal- és az internethasználattal kapcsolatos további 
szolgáltatásokat teljesítsen. A Google Analytics keretein belül a Felhasználó böngészője által 
továbbított IP-címet nem vezeti össze a Google más adataival.  
 
A cookie-k tárolását a Felhasználó a böngészőjének megfelelő beállításával megakadályozhatja, 
azonban ebben az esetben előfordulhat, hogy a honlapnak nem minden funkciója lesz teljes 
körűen használható. 
 
Az érintett megakadályozhatja továbbá, hogy a Google gyűjtse és feldolgozza a cookie-k általi, a 
Felhasználó weboldalhasználattal 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 
 
6. § Google Ads alkalmazása 

 
A DUNAPARK Zöldterületi Tervező, Építő, Fenntartó és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű 
Társaság honlapja a ( http://www.dunapark.eu/ ) a Google Ads alkalmazást használja, amely a 
Google Inc. keresőmarketing szolgáltatása. A Google Ads elsősorban PPC (Pay Per Click) alapon 
kínál hirdetési lehetőséget. 
 
Google Adatvédelmi irányelvei és Általános Szerződési Feltételei:  
https://policies.google.com/privacy?hl=hu&gl=hu 
 
7. § Adatkezelés a DUNAPARK Zöldterületi Tervező, Építő, Fenntartó és Kereskedelmi Korlátolt 
Felelősségű Társaság által működtetett Facebook oldalon 
 
A DUNAPARK Zöldterületi Tervező, Építő, Fenntartó és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű 
Társaság szolgáltatásai megismertetése valamint népszerűsítése céljából Facebook oldalt tart 
fenn. A DUNAPARK Zöldterületi Tervező, Építő, Fenntartó és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű 
Társaság Facebook oldalán feltett kérdés nem minősül hivatalosan benyújtott panasznak. A 
DUNAPARK Zöldterületi Tervező, Építő, Fenntartó és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság 

Facebook oldalán a látogatók által közzétett személyes adatokat a DUNAPARK Zöldterületi 
Tervező, Építő, Fenntartó és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság nem kezeli. 

 
A látogatókra a Facebook Adatvédelmi- és Szolgáltatási Feltételei az irányadók. A Facebook 
Felhasználási feltételei az alábbi linken érhető el: 
https://www.facebook.com/legal/terms 
 
  

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=hu
https://www.facebook.com/legal/terms
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Jogellenes, vagy sértő tartalom publikálása esetén a DUNAPARK Zöldterületi Tervező, Építő, 
Fenntartó és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság előzetes értesítés nélkül kizárhatja az 
érintettet a tagok közül vagy törölheti hozzászólását. 
 
A Facebook Adatkezelési Szabályzata az alábbi linken érhető el: 
https://www.facebook.com/privacy/explanation 
 
A DUNAPARK Zöldterületi Tervező, Építő, Fenntartó és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű 
Társaság nem felel a Facebook felhasználók által közzétett jogszabályt sértő adattartalmakért, 
hozzászólásokért. A DUNAPARK Zöldterületi Tervező, Építő, Fenntartó és Kereskedelmi Korlátolt 
Felelősségű Társaság nem felel semmilyen, a Facebook működéséből adódó hibáért, 
üzemzavarért vagy a rendszer működésének megváltoztatásából fakadó problémáért. 
 

8. § Adatkezelés a DUNAPARK Zöldterületi Tervező, Építő, Fenntartó és Kereskedelmi Korlátolt 
Felelősségű Társaság által működtetett Instagram oldalon  
 
A DUNAPARK Zöldterületi Tervező, Építő, Fenntartó és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű 
Társaság szolgáltatásai megismertetése valamint népszerűsítése céljából Instagram oldalt tart 
fenn. A DUNAPARK Zöldterületi Tervező, Építő, Fenntartó és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű 
Társaság Instagram oldalán feltett kérdés nem minősül hivatalosan benyújtott panasznak. A 
DUNAPARK Zöldterületi Tervező, Építő, Fenntartó és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság 
Instagram oldalán a látogatók által közzétett személyes adatokat a DUNAPARK Zöldterületi 
Tervező, Építő, Fenntartó és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság nem kezeli.  
 
A látogatókra az Instagram Adatvédelmi- és Szolgáltatási Feltételei az irányadók. Az Instagram 
Felhasználási feltételei az alábbi linken érhető el:  
https://help.instagram.com/581066165581870 
 
Jogellenes, vagy sértő tartalom publikálása esetén a DUNAPARK Zöldterületi Tervező, Építő, 
Fenntartó és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság előzetes értesítés nélkül kizárhatja az 
érintettet a tagok közül vagy törölheti hozzászólását.  
 
Az Instagram Adatkezelési Szabályzata az alábbi linken érhető el:  
https://help.instagram.com/519522125107875 
 
A DUNAPARK Zöldterületi Tervező, Építő, Fenntartó és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű 
Társaság nem felel az Instagram felhasználók által közzétett jogszabályt sértő adattartalmakért, 
hozzászólásokért. A DUNAPARK Zöldterületi Tervező, Építő, Fenntartó és Kereskedelmi Korlátolt 
Felelősségű Társaság nem felel semmilyen, az Instagram működéséből adódó hibáért, 
üzemzavarért vagy a rendszer működésének megváltoztatásából fakadó problémáért.  
 
9. § Adatbiztonsági intézkedések 
 
  

https://www.facebook.com/privacy/explanation
https://help.instagram.com/581066165581870
https://help.instagram.com/519522125107875
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A DUNAPARK Zöldterületi Tervező, Építő, Fenntartó és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű 
Társaság valamennyi célú és jogalapú adatkezelése vonatkozásában a személyes adatok 
biztonsága érdekében köteles megtenni azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és 
kialakítani azokat az eljárási szabályokat, amelyek a Rendelet és az Infotv. érvényre juttatásához 
szükségesek. A DUNAPARK Zöldterületi Tervező, Építő, Fenntartó és Kereskedelmi Korlátolt 
Felelősségű Társaság az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a véletlen vagy jogellenes 
megsemmisítés, elvesztés, megváltoztatás, sérülés, jogosulatlan nyilvánosságra hozatal vagy az 
azokhoz való jogosulatlan hozzáférés ellen. A DUNAPARK Zöldterületi Tervező, Építő, Fenntartó és 
Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság a személyes adatokat bizalmas adatként minősíti és 
kezeli.  
 
A DUNAPARK Zöldterületi Tervező, Építő, Fenntartó és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű 
Társaság az adatfeldolgozást és nyilvántartást – számítógépes program útján – elektronikusan és 
papír alapon egyaránt végzi. A DUNAPARK Zöldterületi Tervező, Építő, Fenntartó és Kereskedelmi 
Korlátolt Felelősségű Társaság adatfeldolgozása és nyilvántartása megfelel az adatbiztonság 
követelményeinek. 
 
A DUNAPARK Zöldterületi Tervező, Építő, Fenntartó és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű 
Társaság az informatikai rendszereket tűzfallal védi és vírusvédelemmel látja el. Az elektronikus 
program biztosítja, hogy az adatokhoz csak célhoz kötötten, ellenőrzött körülmények között csak 
azon személyek férjenek hozzá, akiknek a feladataik ellátása érdekében erre szükségük van. 
 
A DUNAPARK Zöldterületi Tervező, Építő, Fenntartó és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű 
Társaság a személyes adatok védelme érdekében gondoskodik az elektronikus úton folytatott 
bejövő és kimenő kommunikáció ellenőrzéséről. A papír alapú dokumentumokat – különös 
tekintettel a személyzeti, a bér- és munkaügyi és egyéb személyes adatokat tartalmazó iratokra a 
DUNAPARK Zöldterületi Tervező, Építő, Fenntartó és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság 
zárható helyen tárolja akként, hogy ahhoz csak azon személyek férnek hozzá, akiknek a feladataik 
ellátása érdekében erre szükségük van. A folyamatban levő munkavégzés, feldolgozás alatt levő 
iratokhoz csak az illetékes munkavállalók férhetnek hozzá. 
 
10. § A Tájékoztató megállapítása és módosítása 
 
A Tájékoztató megállapítására és módosítására a DUNAPARK Zöldterületi Tervező, Építő, 
Fenntartó és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetője jogosult. 
 
Budapest, 2021. május 01. 

  
 
 

…………………………………........….....….. 
DUNAPARK Zöldterületi Tervező, Építő,  

Fenntartó és Kereskedelmi 
Korlátolt Felelősségű Társaság 

(képviseli: Südi Kristóf Ádám ügyvezető) 
 
 


