
 

1. A TERMEKTESZTTCHIBO.HU SZERVER NAPLÓZÁSA 
 

A weblap meglátogatásakor a webszerver automatikusan naplózza a felhasználó 
tevékenységét. 
Az adatkezelés célja: a honlap látogatása során a szolgáltató a szolgáltatások 

működésének ellenőrzése, a visszaélések megakadályozása érdekében rögzíti a 
látogatói adatokat. 
Az adatkezelés jogalapja: az adatkezelőnek jogos érdeke fűződik a felhasználók 

azonosításához és a visszaélések megakadályozásához [GDPR 6. cikk (1) bek. f) 
pontja]. 
A kezelt személyes adatok típusa: az azonosítószám, dátum, időpont, a 

meglátogatott oldal címe, a felhasználó számítógépének típusa (asztali, mobil, 
tablet), IP címe, böngészőjének típusa, felhasználók és munkamenetek száma, 

munkamenet időtartama, geolokációs adatok, első indítások. 
 
Az adatkezelés időtartama: 

• harminc nap. 

Külső szolgáltatók naplózással kapcsolatos adatkezelése: 
A portál html kódja a Tchibo Budapest Kft.-től független, külső szerverről érkező és 
külső szerverre mutató hivatkozásokat tartalmaz. A külső szolgáltató szervere 

közvetlenül a felhasználó számítógépével áll kapcsolatban. Felhívjuk látogatóink 
figyelmét, hogy e hivatkozások szolgáltatói az ő szerverükre történő közvetlen 
kapcsolódás, a felhasználó böngészőjével való közvetlen kommunikáció miatt 

felhasználói adatokat (pl. IP cím, böngésző, operációs rendszer adatai, egérmutató 
mozgása, meglátogatott oldal címe és a látogatás időpontja) képesek gyűjteni. 
Az IP cím olyan számsorozat, mellyel az internetre fellépő felhasználók számítógépei, 

mobil eszközei egyértelműen azonosíthatók. Az IP címek segítségével akár 
földrajzilag is lokalizálható az adott számítógépet használó látogató. A meglátogatott 
oldalak címe, valamint a dátum, időpont adatok önmagukban az érintett 

azonosítására nem alkalmasak, azonban egyéb (pl. regisztráció során megadott) 
adatokkal összekapcsolva alkalmasak arra, hogy segítségükkel a felhasználóra 
vonatkozó következtetéseket lehessen levonni. A felhasználó számára esetlegesen 

személyre szabott tartalmakat a külső szolgáltató szervere szolgálja ki. 
Az adatok külső szolgáltatók szervere általi kezeléséről az alább felsorolt adatkezelők 
tudnak részletes felvilágosítást nyújtani. 

 
A Google LLC (94043 Mountain View 1600 Amphitheatre Parkway, California 
Amerikai Egyesült Államok) anonim statisztikai adatokat gyűjt, felhasználói 

személyes adatokat nem kezel. A Google Analytics a felhasználó tevékenységét nem 
követi, a felhasználó számítógépének IP címét, geolokációs adatait nem rögzíti, 
mindössze általános, forgalmi adatokat kezel (pl. oldalon töltött idő) sütik (_ga, 

_gat, _gid, _gat_gtag) segítségével. 
 

Közreműködő: 

 

Név: BeSocial Kft. 

Székhely: 1037 Budapest, Seregély utca 3-5., Magyarország,  

Feladat: felület kialakítása 

Adatfeldolgozók: 

https://www.tchibo.hu/adatkezelesi-tajekoztato-s400030590.html#accordion_28
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Név: Webonic Kft. 

Székhely: 8000 Székesfehérvár, Budai út 9-11. 

Elérhetőség: support@webonic.hu, +36 22 78 76 74 

Adatfeldolgozói feladat: online tárhely biztosítása 

Név: PopGroup 

Székhely: 1026, Budapest, Riadó utca 7., Magyarország 

Adatfeldolgozói feladat: logisztikai adatok kezelése és teszttermékek kiszállításával 

kapcsolatos ügyek intézése 

Az érintett tiltakozáshoz való joga: 

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okból bármikor 
tiltakozzon személyes adatainak a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontján alapuló 
adatkezelés ellen; ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatokat nem 

kezelheti tovább, kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan 
kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett 
érdekeivel, jogaival, szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények 

előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. 

 

2. A termekteszttchibo.hu HONLAP COOKIE KEZELÉSE 
 
A szolgáltató a testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis 
adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyez el és a későbbi látogatás során olvas vissza. 

Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak 
lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de 
kizárólag a saját tartalma tekintetében. 
 

A cookie neve: A cookie 
funkciója: 

Az adatkezelés célja: Az adatkezelés 
jogalapja: 

Az 
adatkezelé
s 
időtartama
: 

Saját 
cookie 
vagy 
harmadik 
fél cookie:   

ci_session A honlap 
működéséhez 
feltétlenül 
szükséges 

Felhasználói munkamenet azonosító süti, mely 
segítséget nyújt a honlapon történő navigációban. 

Az adatkezelő 
jogos érdeke 
[GDPR 6. cikk (1) 
bekezdés f) 
pontja] 

Munkamen
et végéig 

Saját 

Cpm_cookie_o A honlap 
működéséhez 
feltétlenül 
szükséges 

Cookie engedély szint tárolása Az adatkezelő 
jogos érdeke 
[GDPR 6. cikk (1) 
bekezdés f) 
pontja] 

365 nap Saját 

Csrf_token A honlap 
működéséhez 
feltétlenül 
szükséges 

Az oldalon található űrlapok biztonsághoz 
működéshez elengedhetetlen cookie 

Az adatkezelő 
jogos érdeke 
[GDPR 6. cikk (1) 
bekezdés f) 
pontja] 

2 óra Saját 

_fbp Marketing, 
hirdetés 

a Facebook által telepített cookie, amely 
hirdetéseket jelenít meg a Facebookon vagy a 
Facebook által működtetett digitális platformon, 
miután meglátogatták ezt az oldalt 

Az érintett 
önkéntes 
hozzájárulása 
[GDPR 6. cikk (1) 
bekezdés a) 
pontja] 

90 nap Facebook 

_ga Statisztikai A Google Analytics által telepített cookie. A cookie 
tekintetbe veszi a látogatói, munkamenet, kampány 
adatokat, és nyomon követi az oldal használatát az 
oldalelemző jelentéshez. A cookie egy 
véletlenszerűen generált számot rendel az egyedi 
látogatókhoz az azonosításukhoz 

Az érintett 
önkéntes 
hozzájárulása 
[GDPR 6. cikk (1) 
bekezdés a) 
pontja] 

2év Google 
Analytics 
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_gat _gtag_UA-
37314907-15 

Statisztikai A Google Analytics által használt cookie. A 
felhasználói fiókhoz vagy a weboldalhoz kapcsolódó 
egyedi azonosító számot tartalmaznak a névben 
szereplő mintaelemek. A _gat cookie változata, 
amelyet a nagy látogatottságú oldalakon arra 
használnak, hogy limitálják a Google által felvett 
adatokat 

Az érintett 
önkéntes 
hozzájárulása 
[GDPR 6. cikk (1) 
bekezdés a) 
pontja] 

1 perc Google 
Analytics 

_gat Statisztika A Google Analytics által használt cookie. A 
felhasználói fiókhoz vagy a weboldalhoz kapcsolódó 
egyedi azonosító számot tartalmaznak a névben 
szereplő mintaelemek. A _gat cookie változata, 
amelyet a nagy látogatottságú oldalakon arra 
használnak, hogy limitálják a Google által felvett 
adatokat 

Az érintett 
önkéntes 
hozzájárulása 
[GDPR 6. cikk (1) 
bekezdés a) 
pontja] 

1 perc Google 
Analytics 

_gid Statisztikai A Google Analytics által telepített cookie. A cookie 
információkat tárol arról, hogy a felhasználók hogyan 
használják a weboldalt és segít a weboldal 
használatával kapcsolatos elemző jelentés 
elkészítésében. A gyűjtött adatok a látogatószám, a 
forrás, ahonnan a látogatók érkeztek és a 
meglátogatott oldalak 

Az érintett 
önkéntes 
hozzájárulása 
[GDPR 6. cikk (1) 
bekezdés a) 
pontja] 

24 óra Google 
Analytics 

 

A pontos érvényességi idővel rendelkező (állandó) sütik törlésükig, de legkésőbb 
érvényességi idejük lejáratáig tárolódnak a számítógépen. 
 

A sütit a felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve letilthatja 
böngészőjében a sütik alkalmazását. A sütik kezelésére általában a böngészők 

Eszközök/Beállítások menüjében az Adatvédelem/Előzmények/Egyéni beállítások 
menü alatt, cookie, süti vagy nyomkövetés megnevezéssel van lehetőség. 
 

A Google általi adatkezelésről a https://www.google.com/intl/hu/policies címen 
érhető el bővebb tájékoztatás. 
A “Hogyan használja fel a Google az adatokat, amikor Ön egy partnerünk oldalát vagy 

alkalmazását használja” című dokumentum az alábbi hivatkozáson érhető 
el: https://www.google.com/intl/hu/policies/privacy/partners/ 
 

A Facebook általi adatkezelésről a https://www.facebook.com/privacy/explanation 
oldalon érhető el bővebb tájékoztatás. 
 

 
A sütikről az alábbi címen érhető el bővebb információ: 
http://www.adatvedelmiszakerto.hu/cookie 

 
A sütikre vonatkozó további általános információ az allaboutcookies.org weboldalon 

található. 
 
2.1. A Felület weboldalán történő süti-használattal kapcsolatos tájékoztatás a Felhasználók 

számára a Felület weboldalának első alkalommal történő meglátogatásakor felugró 
ablakban jelenik meg. A látogató, illetve a Felhasználó kifejezett hozzájárulását igénylő 
sütik esetében az érintettek a felugró ablakban szereplő megfelelő hozzájáruló 
jelölőnégyzetek bejelölésével, majd az „Elfogadom” gomb megnyomásával járulnak 
hozzá e sütik használatához. Az „Süti beállítások módosítása” gomb megnyomásával csak 
a weboldal működéséhez feltétlenül szükséges cookie-kat helyezzük el Felhasználó gépén. 
Beleegyezés természetesen bármikor visszavonható vagy módosítható a " Süti beállítások 
módosítása”" pont alatt. 

 
2.2. A sütik által tárolt információk kizárólag a fentebb leírt célokra kerülnek felhasználásra, 

és a Lebonyolító, illetve a Szervező semmiképpen nem használja fel azokat a 
Felhasználók személyazonosságának megállapítására. 
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2.3. Ugyanakkor a Felhasználó beállíthatja web böngészőjét úgy is, hogy elfogadjon minden 
sütit, hogy elutasítsa mindet, vagy hogy értesítse a Felhasználót, ha süti érkezik az 
informatikai eszközére. A Felhasználó emellett törölheti vagy letilthatja az egyes sütiket. 
Mindegyik web böngésző különböző, így kérjük. használja keresője “Segítség” menüjét a 
sütik beállításainak módosításához. Például, ha a Felhasználó a weboldal megnyitásakor 

 
a) Mozilla  Firefox  böngészőt  használ,  a  sütik  kezelésére  vonatkozó  funkciók  

beállításáról az alábbi linken talál tájékoztatást: 
https://support.mozilla.org/hu/kb/sutik-engedelyezese-es-tiltasa-amit-
weboldak-haszn; 

 
b) Google  Chrome  böngészőt  használ,  a  sütik  kezelésére  vonatkozó  funkciók  

beállításáról az alábbi linken talál tájékoztatást: 
https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDe 
sktop&hl=hu; illetve 

 
c) Internet  Explorer  böngészőt  használ,  a  sütik  kezelésére  vonatkozó  funkciók  

beállításáról az alábbi linken talál tájékoztatást: 
https://support.microsoft.com/hu-hu/help/17442/windows-internet-explorer-
delete-manage-cookies. 

 
2.4. A sütik természetével, valamint kikapcsolásukkal kapcsolatos további információk a 

http://www.youronlinechoices.com/hu/ oldalon is találhatók. 
 
2.5. A Felület weboldala a sütik segítségével történő működésre készült, így azok törlése, 

illetve letiltása hatással lehet a weboldal használhatóságára, bizonyos funkciók 
rendeltetésszerű működésére, és ezáltal megakadályozhatja, hogy a Felhasználó a 
Felületet használni tudja, illetve a weboldal minden előnyét kihasználja. 
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