
 
Látogatói adatkezelés a Társaság honlapján: (Cookie use) 

 
Az adatkezelő a weblapján cookie-kat használ, melyekkel kapcsolatosan az alábbiakban olvashat 
tájékoztatást. 
 
Általános tájékoztatás a cookie-król: 
 
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. A cookie egy sor karaktert tartalmaz, és amely akkor kerül a 
látogató számítógépére, amikor az egy webhelyet keres fel. Amikor ismét felkeresi az adott 
webhelyet, a cookie-nak köszönhetően a webhely képes felismerni a látogató böngészőjét. A 
cookie-k tárolhatnak felhasználói beállításokat (pl. választott nyelv) és egyéb információkat is. 
Többek között információt gyűjtenek a látogatóról és eszközéről, megjegyzik a látogató egyéni 
beállításait, felhasználásra kerülhetnek pl. az online bevásárlókosarak használatakor. A sütik 
általánosságban megkönnyítik a weboldal használatát, elősegítik, hogy a weboldal a felhasználók 
számára igazi webes élményt nyújtson, és hatékony információforrást jelentsen, továbbá biztosítják 
a weboldal üzemeltetője részére az oldal működésének ellenőrzését, visszaélések megakadályozását 
és a weboldalon nyújtott szolgáltatások zavartalan és megfelelő színvonalú biztosítását. 
Egy részük úgynevezett ideiglenes cookie, amelyet a honlap csak egy adott munkamenet során (pl.: 
egy internetes bankolás biztonsági azonosítása alatt) helyez el a felhasználó eszközén, a másik fajtája 
az állandó cookie (pl.: egy honlap nyelvi beállítása), amely addig a számítógépen marad, amíg a 
felhasználó le nem törli azt.  
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. 
 
Az általános elterjedt internetes gyakorlatnak megfelelően Társaságunk is használ sütiket (cookie) 
a weboldalán.  
 
Társaságunk által használat cookie-k az alábbi csoportba sorolhatók: 
 
Szükséges – Az oldal optimális működéséhez szükséges (A weblap működésképtelen ezen sütik 
használata nélkül. A weblap alap funkcióinak használatához szükségesek, mint az oldalon belüli 
navigáció, belépések, hozzájárulások kezelése) 
Statisztikai célú – A weboldal illetve az adatkezelő tevékenysége iránti érdeklődést mérik. 
(Lehetőséget biztosítanak a weblap tulajdonosa számára, hogy a megértsék a látogatók weblappal 
kapcsolatos interakcióit anonimizált adatok gyűjtése és elemzése útján) 
Reklám célú - hirdetés optimalizálás, marketing célra használatosak 
 
Cookie használat jogalapja: 
 
A weboldal működéséhez elengedhetetlenül szükséges, funkcionális sütik, bővítmények 
kezelésének jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja, a statisztikai és marketing célú 
sütiket az adatkezelő a honlap látogatójának kifejezett hozzájárulásával kezeli (GDPR 6. cikk (1) 
bek. a) pontja).  
 
Felhívjuk figyelmét, hogy a sütik elfogadása azt is eredményezheti, hogy cookie adatai az Európai 
Unió, vagy az Európai Gazdasági Térség területén kívül kerülnek feldolgozásra. 



Kifejezett hozzájárulása esetén a cookie-kat és webjelzőket, pixeleket felhasználjuk arra, hogy a 
Felhasználók felé a Google és a Facebook útján reklámokat jelenítsünk meg. Az adatkezelés emberi 
beavatkozás nélkül történik. 
 
Az adatkezelés célja, kezelt adatok köre, adatkezelés jogalapja az alábbi táblázat szerint: 
 

cookie neve Cookie által kezelt adatok, cookie 
szerepe, célja 

Kezelés 
jogalapja 

szolgáltató Adatkezelé
s 
időtartama 

Szükséges     
pll_language 
 
(Preferenciák) 

Nyelvi beállításokat tárol. 
Biztosítja a felhasználó számára, hogy 
rendelkezzen a preferált nyelvről, és 
rögzíti azt, melynek következtében a 
weblap a cookie időtartama alatt ezen 
jelenik meg. 
Akkor jön létre, amikor először 
megérkezik a Webhelyre, és akkor frissül, 
amikor a nyelvválasztót meglátogatja a 
Webhely nyelvének megváltoztatása 
érdekében. 

 Gdpr 6. 
cikk f) 
pontja 
(jogos 
érdek) 

rk60.bradlift
-ssl.eu 

A böngésző 
bezárását 
követő 1 év 

cookielawinfo-
checkbox-
advertisement 
 

Abban az esetben jön létre ez a süti, 
amikor a felhasználó beállítást végez az 
oldal alján látható adatvédelmi sávban, a 
cookie-t a GDPR Cookie Consent plugin 
állítja be. 
A cookie vizsgálja, hogy a látogató a 
cookie banner „Hirdetés” kategóriájában 
hozzájárulást adott, és rögzíti azt.  
 
A cookie a weblap GDPR megfeleléséhez 
szükséges, biztosítja, hogy a felhasználó 
által megadott nyilatkozatok, és 
beállítások megőrzését. 

 Gdpr 6. 
cikk f) 
pontja 
(jogos 
érdek) 

rk60.bradlift
-ssl.eu 

A böngésző 
bezárását 
követő 1 év 

cookielawinfo-
checkbox-
analytics 

Abban az esetben jön létre ez a süti, 
amikor a felhasználó beállítást végez az 
oldal alján látható adatvédelmi sávban, a 
cookie-t a GDPR Cookie Consent plugin 
állítja be. 
A cookie vizsgálja, hogy a látogató a 
cookie banner „Statisztika” kategóriájában 
hozzájárulást adott, és rögzíti azt.  
 
A cookie a weblap GDPR megfeleléséhez 
szükséges, biztosítja, hogy a felhasználó 
által megadott nyilatkozatok, és 
beállítások megőrzését. 

 Gdpr 6. 
cikk f) 
pontja 
(jogos 
érdek) 

rk60.bradlift
-ssl.eu 

A böngésző 
bezárását 
követő 1 év 

cookielawinfo-
checkbox-
functional 

Abban az esetben jön létre ez a süti, 
amikor a felhasználó beállítást végez az 
oldal alján látható adatvédelmi sávban.  
Ezt a cookie-t a GDPR Cookie Consent 
plugin állítja be. 
A cookie rögzíti a felhasználó beállítását a 
„Funkcionális” kategóriába tartozó 
cookie-khoz,azza, hogy a felhasználó 
elfogadta a cookie hozzájáruló boxot. 

 Gdpr 6. 
cikk f) 
pontja 
(jogos 
érdek) 

rk60.bradlift
-ssl.eu 

A böngésző 
bezárását 
követő 1 év 



Biztosítja, hogy a felhasználó által 
megadott nyilatkozatok, és beállítások 
megőrzését. 

cookielawinfo-
checkbox-
others 

Abban az esetben jön létre ez a süti, 
amikor a felhasználó beállítást végez az 
oldal alján látható adatvédelmi sávban.  
Ezt a cookie-t a GDPR Cookie Consent 
plugin állítja be.  
A cookie az „Egyéb” kategóriában lévő 
cookie-khoz való felhasználói 
hozzájárulás tárolására szolgál. 

 Gdpr 6. 
cikk f) 
pontja 
(jogos 
érdek) 

rk60.bradlift
-ssl.eu 

A böngésző 
bezárását 
követő 1 év 

cookielawinfo-
checkbox-
performance 

Ezt a cookie-t a GDPR Cookie Consent 
plugin állítja be.  
A süti a „Teljesítmény” kategóriába 
tartozó cookie-khoz való felhasználói 
hozzájárulás tárolására szolgál. 

 Gdpr 6. 
cikk f) 
pontja 
(jogos 
érdek) 

rk60.bradlift
-ssl.eu 

A böngésző 
bezárását 
követő 1 év 

cookielawinfo-
checkbox-
necessary 

Ezt a cookie-t a GDPR Cookie Consent 
plugin állítja be. A cookie-k a „Szükséges” 
kategóriába tartozó cookie-khoz való 
felhasználói hozzájárulás tárolására 
szolgálnak. Biztosítja, hogy a felhasználó 
által megadott nyilatkozatok, és 
beállítások megőrzését. 

 Gdpr 6. 
cikk f) 
pontja 
(jogos 
érdek) 

rk60.bradlift
-ssl.eu 

A böngésző 
bezárását 
követő 1 év 

rc:aa A cookie feladata a valós személy 
felhasználók és a robotok közötti 
különbségtétel. Ez a website számára 
szükséges annak érdekében, hogy az oldal 
használatáról valós jelentések 
készülhessenek.  

Gdpr 6. 
cikk f) 
pontja 
(jogos 
érdek) 

google.com állandó 

rc::c A cookie a valós személy látogatók és a 
robotok megkülönböztetésére szolgál 

Gdpr 6. 
cikk f) 
pontja 
(jogos 
érdek) 

google.com munkamene
t végén 
törlődik 

Marketing 
(Statisztikai és 
Reklám célú) 

    

_ga 
(Universal 
Analitics) 

A felhasználók megkülönböztetésére 
szolgál. A weblap használatának 
mikéntjére vonatkozó statiszikai adatot 
generál a felhasználó egyedi azonosítója 
alapján. Általában az első látogatáskor 
kerül rögzítésre a böngészőben. Ha a 
böngésző üzemeltetője törölte a cookie-t, 
majd később felkeresi a honlapot, egy új 
_ga cookie jön létre, más egyedi 
azonosítóval. A legtöbb esetben ez a 
cookie a honlap egyedi látogatóinak 
azonosítására szolgál, és minden oldal-
megtekintéssel frissül. 

 GDPR 6. 
cikk (1) a) 
pontja 
(érintett 
hozzájárul
ása) 

brandlift-
ssl.eu 

A böngésző 
bezárását 
követő 2 év 

_gid 
(Universal 
Analitics) 

 Egyedi felhasználók 
megkülönböztetésére szolgál. Egy egyedi 
felhasználói munkamenet-azonosítót 
tárol. A weblap használatának mikéntjére 
vonatkozó statiszikai adatot generál a 
felhasználó egyedi azonosítója alapján. 

 GDPR 6. 
cikk (1) a) 
pontja 
(érintett 
hozzájárul
ása) 

brandlift-
ssl.eu 

A böngésző 
bezárását 
követő 24 
óra 



_gat 
(Universal 
Analitics) 

A kérések számának, sebességének 
szabályozására szolgál, nagy forgalmú 
webhelyeken végzett adatgyűjtést 
korlátozza 

 GDPR 6. 
cikk (1) a) 
pontja 
(érintett 
hozzájárul
ása) 

brandlift-
ssl.eu 

A böngésző 
bezárását 
követő 1 
perc 

AMP_TOKE
N 

Lehetővé teszi számunkra annak 
azonosítását, hogy ugyanaz a felhasználó 
milyen forgalmi forrásból fér hozzá a 
weboldalhoz az egyes 
látogatásaikor, például egy Google-
keresésen keresztül találta meg az oldalt, 
vagy máskor hirdetésről érkezett, vagy 
akár közvetlenül érkezett a weboldalra. A 
cookie egy tokent használ az ügyfél-
azonosító (Client ID) azonosítására. 

   A böngésző 
bezárását 
követő 30 
perctől 1 
évig 

_gac_<propert
y-id> 

Ha összekapcsolta Google Analytics- és 
Google Ads-fiókját, a Google Ads 
webhelykonverziós címkéi elolvassák ezt a 
cookie-t, hacsak nem tiltja le. 

 GDPR 6. 
cikk (1) a) 
pontja 
(érintett 
hozzájárul
ása) 

brandlift-
ssl.eu 

A böngésző 
bezárását 
követő 90 
nap 

_ga 
(GA4) 

A felhasználók megkülönböztetésére 
szolgál. 
A Google Analitics által használt süti, 
mely gyűjti a weblap felhasználó által 
történt meglátogatások számát és első és 
utolsó időpontját. 

 GDPR 6. 
cikk (1) a) 
pontja 
(érintett 
hozzájárul
ása) 

brandlift-
ssl.eu 

A böngésző 
bezárását 
követő 2 év 

_gid 
(GA4) 

A felhasználók megkülönböztetésére 
szolgál 

 GDPR 6. 
cikk (1) a) 
pontja 
(érintett 
hozzájárul
ása) 

brandlift-
ssl.eu 

A böngésző 
bezárását 
követő 24 
óra 

_ga_<containe
r-id> 

A munkamenet állapotának megőrzésére 
szolgál. 

 GDPR 6. 
cikk (1) a) 
pontja 
(érintett 
hozzájárul
ása) 

brandlift-
ssl.eu 

A böngésző 
bezárását 
követő 2 év 

_gac_gb_<cont
ainer-id> 

Kampánnyal kapcsolatos információkat 
tartalmaz. Ha összekapcsolta Google 
Analytics- és Google Ads-fiókját, a 
Google Ads webhelykonverziós címkéi 
elolvassák ezt a cookie-t, hacsak nem tiltja 
le. 

 GDPR 6. 
cikk (1) a) 
pontja 
(érintett 
hozzájárul
ása) 

brandlift-
ssl.eu 

A böngésző 
bezárását 
követő 90 
nap 

 
Cookie-k kezelése: 
 A sütik használatának elfogadása, engedélyezése nem kötelező. Visszaállíthatja böngészője 
beállításait, hogy az utasítsa el az összes cookie-t, vagy, hogy jelezze, ha a rendszer éppen egy 
cookie-t küld. A legtöbb böngésző ugyan alapértelmezettként automatikusan elfogadja a sütiket, de 
ezek általában megváltoztathatóak annak érdekében, hogy megakadályozható legyen az 
automatikus elfogadás és minden alkalommal felajánlja a választás lehetőségét. 
A weboldalon használt sütik önmagukban nem alkalmasak a felhasználó személyének 
beazonosítására. 
 



A legnépszerűbb böngészők süti beállításairól az alábbi linkeken tájékozódhat: 
  • Google Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=hu 
  • Firefox: https://support.mozilla.org/hu/kb/sutik-engedelyezese-es-tiltasa-amit-
weboldak-haszn 
  • Microsoft Internet Explorer 11: http://windows.microsoft.com/hu-hu/internet-
explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11 
  • Microsoft Internet Explorer 10: http://windows.microsoft.com/hu-hu/internet-
explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-10-win-7 
  • Microsoft Internet Explorer 9: http://windows.microsoft.com/hu-hu/internet-
explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-9 
  • Microsoft Internet Explorer 8: http://windows.microsoft.com/hu-hu/internet-
explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-8 
  • Microsoft Edge: http://windows.microsoft.com/hu-hu/windows-10/edge-privacy-faq 
  • Safari: https://support.apple.com/hu-hu/HT201265 
 
Mindezek mellett azonban felhívjuk a figyelmet arra, hogy előfordulhat, hogy bizonyos 
webhelyfunkciók vagy -szolgáltatások nem fognak megfelelően működni cookie-k, bővítmények 
nélkül.  
 
Saját vagy harmadik fél által elhelyezett cookie: 
A sütik vagy általunk (first-party cookie), vagy egy harmadik fél által (third-party cookie) 
kerülnek elhelyezésre. 
A weboldalunk WordPress tartalomkezelő rendszer (CMS) segítségével üzemel, mely során 
kiegészítők (pluginek és modulok) kerülhetnek beépítésre. 
Amennyiben a weboldalon külső webes szolgáltatások segítségével jelenítünk meg különféle 
tartalmakat, az néhány olyan süti tárolását eredményezheti, melyeket nem az RK60 Kft., mint 
Adatkezelő felügyel, így nincs befolyásunk arra, hogy ezek a weboldalak, illetve külső domainek 
milyen adatokat gyűjtenek. Ezen cookie-król az adott szolgáltatásra vonatkozó szabályzatok adnak 
tájékoztatást, az alábbiakban röviden tájékoztatjuk ezen szolgáltatók tevékenységeiről. 
 
Google Analitics: 
Adatfeldolgozó megnevezése a következő:  

Név: Google LLC 
Cím: Google Data Protection Office, 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, 
California 94043 
Weboldal: https://www.google.com/ 

Tárolt adatok lehetnek: weboldal látogatás adatok, naptárbejegyzések, telefon kontaktok, egyedi 
felhasználó azonosítók, látogató azonosító süti (cookie) 
 
A Google Analytics a Google elemző eszköze, amely abban segít a weboldalak és alkalmazások 
tulajdonosainak, hogy pontosabb képet kapjanak látogatóik tevékenységeiről. A szolgáltatás cookie-
kat használhat, hogy információkat gyűjtsön és jelentést készítsen a weboldal használatára 
vonatkozó statisztikai adatokból anélkül, hogy egyénileg azonosítaná a látogatókat a Google 
számára. A Google Analytics által használt fő cookie a „__ga” cookie. A webhelyhasználati 
statisztikai adatokból készülő jelentések mellett a Google Analytics – az előbbiekben ismertetett 
néhány hirdetési cookie-val együtt – felhasználható arra is, hogy relevánsabb hirdetéseket 
jelenítsünk meg a Google-termékekben (például a Google Keresésben) és szerte az interneten. 
 
A http://rk60.brandlift-ssl.eu/ webhely a Google Analytics programot, a Google Inc. („Google”) 
webelemzési szolgáltatását használja, mely „sütiket” használ. Ezek a szövegfájlok a számítógépén 
kerülnek mentésre és lehetővé teszik annak elemzését, hogy Ön hogyan használja a webhelyet. A 



süti útján generált, a weboldal használatával kapcsolatos információk általában a Google Amerikai 
Egyesült Államokban található szerverére kerülnek továbbításra és mentésre. Az IP címet a Google 
a továbbítás során az Európai Unió tagállamain belül vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló 
megállapodásban részes más államokban előzőleg megrövidíti, anonimizálja. 
A teljes IP-címnek a Google USA-ban lévő szerverére történő továbbítására és ottani lerövidítésére 
csak kivételes esetekben kerül sor.   
A Google, az adatkezelő megbízásából, ezt az információt arra használja fel, hogy értékelje a 
webhely használatát, jelentéseket készítsen a webhellyel kapcsolatos tevékenységekről, demográfiai 
jelentéseket készítsen és további a webhely és az internet használatával kapcsolatos szolgáltatásokat 
biztosítson az adatkezelő számára.  
A Google Analitics adatgyűjtési beállításai során társaságunk remarketing célú, hirdetésjelentési, és 
hirdetések személyre szabását lehetővé tevő speciális beállításokat is alkalmaz, így hozzájárulása 
esetén a gyűjtött adatokat marketing céljára is használjuk. A Google Analitics a gyűjtött adatokat 
26 hónap időtartamig kezeli. A Google által gyűjtött adatok megosztásra kerülhetnek a Google Ads 
rendszerrel. 
 
A társaság használhatja a Google „Hasonló Célcsoportok” funkcióját, mely funkció lehetővé teszi, 
hogy hasonló érdeklődésű személyek számára hirdessünk. 
 
A Google Analytics szolgáltatás által alkalmazott sütikkel kapcsolatos további tájékoztatás az alábbi 
oldalon érhető el: 
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage 

Azok a felhasználók, akik nem kívánják, hogy a Google Analitycs statisztikájában megjelenjen az 
oldalon folytatott tevékenységük, a böngészőjük bővítményeként telepített ún. Google Analytics 
Opt-out Browser Add-on telepítésével letilthatják az információk Google Analytics felé történő 
továbbítását. A bővítmény telepítéséről további tájékoztatás az alábbi oldalon érhető el: 
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout 
 
Google Ads, Remarketing, konverziókövetés 
A Google Analiticsből származó adatok felhasználásával a Google Ads reklámprogramot 
használjuk. Hirdetéseinket a Google mint külső szolgáltató internetes webhelyeken jeleníti meg. 
 
A remarketing funkció lehetőséget biztosít, hogy a hirdetéseinket azokra a felhasználókra szabjuk 
akik korábban felkeresték webhelyünket, valamint úgy állíthatjuk be az ajánlatokat és a hirdetéseket 
(a dinamikus remarketing használatával), hogy ezeket a látogatókat szólítsák meg, amikor az 
interneten böngésznek vagy alkalmazásokat használnak.  
Amikor valaki meglátogatja a weboldalt, a látogató cookie-azonosítója hozzáadódik a 
remarketinglistához. A Google cookie-kat használ a Google-termékekben, így például a Google 
Keresésben látható hirdetések testreszabásához. Az ilyen cookie-kat például arra használja, hogy 
megjegyezze az Ön legutóbbi kereséseit, az egyes hirdetők hirdetéseivel vagy a keresési 
eredményekkel való korábbi interakcióit, továbbá a hirdetők webhelyein tett látogatásait.  
A külső szolgáltatók cookijait az eszközeik beállításaiban illetve a Google Marketing Platform 
leiratkozási oldalán letilthatják: 
https://adssettings.google.com/authenticated?hl=hu#display_optout 
 
A Google Ads programon belül igénybe vesszük a Google konverziókövető szolgáltatását. A 
Google konverziókövetés a Google Inc. elemző szolgáltatása. 
 Amikor Felhasználó egy weboldalt Google-hirdetés által ér el, akkor egy a konverziókövetéshez 
szükséges cookie kerül a számítógépére. Ezeknek a cookie-knak az érvényessége korlátozott.     



Amikor a Felhasználó a weboldal bizonyos oldalait böngészi, és a cookie még nem járt le, akkor a 
Google és az Adatkezelő is láthatja, hogy Felhasználó a hirdetésre kattintott.  
A Google Ads emellett a Google Analiticstől független funkciókat is ad a weboldalhoz, mely 
szerint a remarketing és a konverziókövetés során a Google Ads saját mérőkódját használja Tag 
Manageren keresztül, mely során általános látogatási adatok kerülnek átadásra a Google 
rendszerének. 
A Google Ads hirdetési rendszer használatán keresztül hasonmás célközönség listák 
készülhetnek. A Hasonló Közönségek célzása révén olyan személyeknél jeleníthet meg 
hirdetéseket, akik a meglévő remarketinglistákon szereplő személyekkel közös jellemzőkkel 
rendelkeznek. 
 
Facebook remarketing: 
Online ajánlatainkhoz a Facebook közösségi hálózat (üzemeltető: Facebook Inc., 1 Hacker Way, 
Menlo Park, CA 94025, USA, illetve, ha ön EU állampolgár, Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal 
Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Írország („Facebook”)) hirdetési rendszerét, és az általa 
biztosított „Facebook Pixel” szolgáltatást használhatjuk.  
A Facebook Pixel lehetővé teszi a Facebooknak, hogy ajánlatunk megtekintőiből célcsoportot 
képezzen úgynevezett „Facebook-Ads” hirdetések feltüntetése céljából. Ennek megfelelően mi 
kizárólag arra használjuk a Facebook Pixel szolgáltatást, hogy általunk létrehozott Facebook-Ads 
hirdetéseket kínáljuk online ajánlataink iránt érdeklődést mutató Facebook felhasználók számára. 
A Facebook Pixel használatával azt kívánjuk biztosítani, hogy Facebook-Ads hirdetéseink 
megfeleljenek a felhasználók potenciális érdeklődési köreinek és így ne legyenek zavaróak. A 
Facebook Pixel ugyanakkor lehetővé teszi számunkra, hogy statisztikai és piackutatási célokból 
nyomon kövessük a Facebook hirdetések hatékonyságát, mivel tájékoztat minket arról, hogy a 
felhasználók a Facebook hirdetésre való kattintva használták-e webhelyünket. 
Ön jogosult megtiltani a Facebook Pixel adatgyűjtését és információinak Facebook hirdetések 
megjelenítését. Ehhez látogassa meg a Facebook által készített vonatkozó oldalt 
(https://www.facebook.com/settings?tab=ads) és kövesse a felhasználáson alapuló reklámozás 
beállításával kapcsolatos utasításokat vagy tájékozódjon jogairól a következő oldalakon: 
http://www.aboutads.info/choices/ (USA) és http://www.youronlinechoices.com/ (EU). A 
beállítások a platformtól függetlenek, azaz minden eszközre, így például asztali számítógépekre és 
mobileszközökre is alkalmazhatók. 
 
Google Tag Manager  
A Google Tag Manager egy a Google Inc., által biztosított címkezelő szolgáltatás, amely lehetővé 
teszi címkék (tag) létrehozását, frissítését és kezelését. A címkék a weboldalunkon lévő olyan kis 
kódelemek, amelyek többek között a forgalom és a látogatói viselkedés mérésére, valamint az online 
hirdetések és a közösségi csatornák hatásának meghatározására szolgálnak. Amikor meglátogatja 
weboldalunkat, akkor az aktuális címke-konfigurációt elküldik az Ön böngészőjére. Maga az eszköz 
nem gyűjt semmilyen személyes adatot, de biztosítja más olyan címkék aktiválását, amelyek viszont 
esetlegesen gyűjthetnek adatokat.  
A Google Tag Manager működéséről további információkat a következő linken: 
https://support.google.com/tagmanager/answer/6102821?hl=hu valamint a használati 
szabályzatban találhat: https://www.google.de/tagmanager/use-policy.html 
 
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 fordulhat az Adatkezelőhöz:  
RK 60 Ingatlankezelő Korlátolt Felelősségű Társaság  
Székhely: 1134 Budapest, Róbert Károly körút 64-66.  
Cégjegyzékszám: 01-09-390779 
Adószám: 27453944-2-41 
Képviselő: Geszti László és Thomas Happ ill. Dieter Hoffmann ügyvezetők közül kettő együttesen 
Telefonszám: +36 30 971 8560 
Email: rk60@rphinternational.com, Laszlo.Geszti@rphinternational.com 
Weblap: https://rk60.brandlift-ssl.eu/ 
 
 Személyes adatai kezelésével kapcsolatos panasz esetén a Nemzeti Adatvédelmi és 
Információszabadság Hatósághoz is fordulhat (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 fordulhat. A per elbírálása a törvényszék, a fővárosban a 
Fővárosi Törvényszék hatáskörébe tartozik. A per a z 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.  
 
További adatkezeléssel kapcsolatos információk elérhetők az Adatkezelési tájékoztatóban.  
 
Budapest, 2021.december 15. 
 
RK 60 Kft. 


