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ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 
SÜTIK ALKALMAZÁSÁRÓL A DORAFILM.HU HONLAPON 

 
Az adatkezelő (Szénás Dóra egyéni vállalkozó; székhely/levelezési cím: Bp Benjámin utca 27/B; nyilvántartási 
szám: 53324076; adószám: 69534913-1-42; telefonszám: +36 70 779 02 06, elektronikus elérhetőség: info@dorafilm.hu, 
a továbbiakban: „Adatkezelő”) az alábbiakban tájékoztatja a dorafilm.hu honlapon („Honlap”) alkalmazott sütikkel 
kapcsolatos adatkezeléséről a Honlapra látogatókat („Ön” vagy „Érintett”). A további adatkezelőkről és a sütik 
alkalmazásának adatvédelmi részleteiről a Honlapon közzétett adatkezelési tájékoztatóban tájékozódhat.  

MIK AZOK A SÜTIK ÉS MI A SZEREPÜK? 

Ha a Honlapra látogat, különböző sütik kerülnek az Ön böngészőjébe, amik adatokat továbbítanak és tárolnak a 
Honlapra látogatásának részleteiről a jelen Adatkezelési Tájékoztató szerint. A sütik kisméretű szövegfájlok, 
amelyeket a böngészője tárol az Ön számítástechnikai eszközének merevlemezén, melyek az alábbiakban 
bemutattak szerint többféle célt szolgálnak. A süti fájlok nem futtathatók, nem tartalmaznak kémprogramokat és 
vírusokat, továbbá nem férhetnek hozzá az Önök merevlemezének tartalmához. 

MILYEN SÜTIKET ALKALMAZ A HONLAPON AZ ADATKEZELŐ ÉS MI KEZEK JELLEMZŐI? 

Az Adatkezelő a Honlapon az alábbi süti kategóriákat alkalmazza: 
- ELENGEDHETETLEN MUNKAMENET SÜTIK: Ezek a sütik (session-id) nélkülözhetetlenek a Honlapon történő 

navigáláshoz, a Honlap tartalmának való idejű módosításához, a Honlap kulcsfontosságú funkcióinak 
működéséhez vagy robotok, spam-ek kiszűréséhez (pl. Google reCAPTCHA vagy Vimeo sütik). Ezek a sütik 
nem gyűjtenek olyan információkat, melyeket marketing célból fel lehetne használni, vagy amelyek 
emlékeznének arra, Ön milyen más weboldalakon járt. Ha Ön nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor a Honlap, 
illetve annak egyes részei nem, vagy hibásan jelenhetnek meg, lehetetlenné téve a Honlap használatát, űrlapok 
kitöltését. 

- STATISZTIKAI (TELJESÍTMÉNY) SÜTIK: E sütik alkalmazásának célja a Honlap teljesítményének mérése, a Honlap 
fejlesztése, a felhasználói élmény javítása. Lehetővé teszik, hogy a Honlap üzemeltetője arról gyűjtsön adatokat, 
hogy Ön miként használja a Honlapot. E sütik által gyűjtött információk arra vonatkoznak, hogy pl. Ön az 
Honlap mely részére kattintott, hány aloldalt keresett fel, milyen hosszú volt a munkamenetek megtekintési 
ideje, milyen hibaüzenetek érkeztek. A Honlap Google Analytics sütiket is használ, mely során az Ön IP-címét 
és a Honlap használatával kapcsolatos szokásokra vonatkozó információkat, mint személyes adatokat kezeli az 
Adatkezelő. A Google adatkezeléséről további információ itt érhető el. 

- MARKETING (SOCIAL MEDIA) SÜTIK: E sütik alkalmazásának célja a Honlapon az Érintett számára releváns 
hirdetések és közösségi média szolgáltatók (Meta (Facebook) sütik tartalmainak megjelenítése. A marketing 
sütik olyan információkat gyűjtenek, mint pl. hogy az Érintett a Honlap mely részére kattintott az érdeklődése 
szerinti tartalmak megjelenítése érdekében. A social media sütik alkalmazása által a Honlapon a közösségi média 
szolgáltató által biztosított plug-in-eken (kiegészítő programok) keresztül a közösségi média szolgáltató által 
tárolt tartalmak jelennek meg a Honlapon. A közösségi média szolgáltatók e sütiken keresztül adatokat 
gyűjthetnek arról, hogy az Érintett hogyan használja a közösségi média szolgáltató által biztosított 
szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, milyen hirdetések érdeklik őt. 

 
MIK A HARMADIK ORSZÁGBA VALÓ ADATTOVÁBBÍTÁS RÉSZLETEI A SÜTIK HONLAPON VALÓ ALKALMAZÁSA SORÁN? 

- A Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4. Írország), mint adatfeldolgozó részére a 
Google reCAPTCHA elengedhetetlen sütijeinek robotok, spam-ek kiszűrése célú alkalmazása és a Google Analytics 
statisztikai (teljesítmény) sütik alkalmazása esetén megvalósuló adattovábbításoknál az adattovábbítás konkrét 
helytől függően az Európai Unió Bizottsága által elfogadott megfelelőségi határozat vagy általános adatvédelmi 

kikötések biztosítják a személyes adatok megfelelő biztonságát. A Google Analytics beállításai miatt nem zárható 
ki, hogy a Google Ireland Limited az Amerikai Egyesült Államokba továbbíthatja e sütik alkalmazása során 
kezelt személyes adatokat a Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA), mint 
al-adatfeldolgozó részére. Az alkalmazott garanciákról itt (Adatátvitelre vonatkozó jogi keretrendszerek), és itt 
(Adatvédelmi irányelvek) tájékozódhat bővebben; 

- A Meta Platforms Ireland Ltd. általi, Facebook közösségi média platform által elhelyezett marketing (social media) 
sütik alkalmazása esetén megvalósuló adattovábbításoknál az adattovábbítás konkrét helytől függően az Európai 
Unió Bizottsága által elfogadott megfelelőségi határozat vagy általános adatvédelmi kikötések biztosítják a személyes 
adatok megfelelő biztonságát. Az alkalmazott garanciákról itt és itt tájékozódhat bővebben; 

- A Vimeo.com Inc. által elhelyezett sütik robotok, spam-ek kiszűrése célú alkalmazása esetén megvalósuló 
adattovábbításoknál az adattovábbítás konkrét helytől függően az Európai Unió Bizottsága által elfogadott 
megfelelőségi határozat vagy általános adatvédelmi kikötések biztosítják a személyes adatok megfelelő biztonságát. 
Az alkalmazott garanciákról itt tájékozódhat bővebben. 
 
 

https://dorafilm.hu/
tel:+36707790206
mailto:info@dorafilm.hu
https://dorafilm.hu/
https://www.dorafilm.hu/adatkezelesi_tajekoztato.pdf
https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en&ref_topic=2919631#zippy=%2Cgoogle-analytics-cookies-and-identifiers%2Cgoogle-analytics-under-the-general-data-protection-regulation-gdpr
https://policies.google.com/privacy/frameworks
https://policies.google.com/privacy#europeanrequirements
https://www.facebook.com/help/566994660333381
https://about.fb.com/news/2021/03/steps-we-take-to-transfer-data-securely/
https://vimeo.com/privacy#international_data_transfers_and_certain_user_rights
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HOGYAN ELLENŐRIZHETI BÖNGÉSZŐJÉNEK SÜTI BEÁLLÍTÁSAIT ÉS TILTHATJA LE A SÜTIKET?  

A Google Analytics sütik használata letiltható itt. Emellett az itt elérhető böngésző beépülő modul letöltésével és 
telepítésével megakadályozhatja, hogy a Google rögzítse és kezelje a süti által létrehozott, a honlap Ön által történő 
használatával kapcsolatos adatokat (beleértve az IP címét). 

A böngészők egy része alapértelmezettként automatikusan elfogadja a sütiket, de ez a beállítás egyénileg, a böngésző 
eszköztár segítségével (Explorer itt, Google Chrome itt, Mozilla Firefox itt, Safari itt) megváltoztatható annak 
érdekében, hogy a jövőre nézve megakadályozza az automatikus elfogadást. Továbbá Önnek lehetősége van a 
sütiket kitörölni, vagy automatikusan visszautasítani. A böngésző súgó funkciója részletes tájékoztatást nyújt Önnek 
mindezek működésről.  

A Honlap a fenti kategóriákon belül az alábbiakban rögzített táblázatban megjelölt sütiket az ott részletezettek 
használja. 

MIK A HONLAPON ALKALMAZOTT SÜTIK RÉSZLETEI?  

ELENGEDHETETLEN MUNKAMENET SÜTIK 

STATISZTIKAI (TELJESÍTMÉNY) SÜTIK 

SÜTI NEVE SÜTI FORRÁSA SÜTI TÍPUSA  SÜTI ÁLTAL KEZELT ADATOK 
SÜTI 

ÉRVÉNYESSÉGI 

IDEJE (TÖRLÉS) 

SÜTI 

ALKALMAZÁSÁNAK 

CÉLJA 

elementor dorafilm.hu HTML A Honlap használatával 
kapcsolatos azonosító 
adatok és az Érintett süti 
beállításival kapcsolatos 
adatok. 

Folyamatos. A Honlap 
tartalmának való 
idejű módosítása. 

rc::a gstatic.com  HTML Annak megállapításával 
kapcsolatos adatok, hogy 
természetes személy vagy 
robot látogatott-e a 
Honlapra. 

Folyamatos. Robotok, spam-ek 
kiszűrése. 

rc::c gstatic.com HTML Annak megállapításával 
kapcsolatos adatok, hogy 
természetes személy vagy 
robot látogatott-e a 
Honlapra. 

Munkamenet. Robotok, spam-ek 
kiszűrése. 

__cf_bm vimeo.com HTTP Annak megállapításával 
kapcsolatos adatok, hogy 
természetes személy vagy 
robot látogatott-e a 
Honlapra. 

1 nap.  Robotok, spam-ek 
kiszűrése. 

JSESSIONID nr-data.net HTTP A Honlap aloldalai közötti 
navigálással kapcsolatos 
adatok. 

Munkamenet  

SÜTI NEVE SÜTI FORRÁSA 
SÜTI 

TÍPUSA 
SÜTI ÁLTAL KEZELT 

ADATOK 

SÜTI 

ÉRVÉNYESSÉGI 

IDEJE (TÖRLÉS) 

SÜTI 

ALKALMAZÁSÁNA

K CÉLJA 

_ga dorafilm.hu HTTP A Honlap 
használatával 
kapcsolatos 
szokásokra vonatkozó 
információ. 

Az Érintett 
hozzájárulása 
visszavonásáig, 
vagy 2 év.  

Honlap használati 
szokások mérése, 
javítása. 
 

_gat dorafilm.hu HTTP A Honlapon tett 
kérések sebességével 
kapcsolatos adatok. 

Az Érintett 
hozzájárulása 
visszavonásáig, 
vagy 1 nap. 

Honlapon tett 
kérések 
sebességének 
mérése. 

_gid dorafilm.hu HTTP A Honlap 
használatával 
kapcsolatos 
szokásokra vonatkozó 
információ. 

Az Érintett 
hozzájárulása 
visszavonásáig, 
vagy 1 nap. 

Honlap használati 
szokások mérése, 
javítása. 

https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=hu&co=GENIE.Platform%3DDesktop
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/
http://windows.microsoft.com/hu-hu/windows-vista/block-or-allow-cookies
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=hu
https://support.mozilla.org/hu/kb/sutik-engedelyezese-es-tiltasa-amit-weboldak-haszn
http://support.apple.com/kb/ph5042
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MARKETING (SOCIAL MEDIA) SÜTIK 

 

wp-
wpml_current
_language 

dorafilm.hu HTTP Érintett IP címe, az az 
alapján meghatározott 
országkódja és 
nyelvhasználati 
beállítással 
kapcsolatos adatok. 

Az Érintett 
hozzájárulása 
visszavonásáig, 
vagy a munkamenet 
ideje. 

Annak 
meghatározása, 
hogy milyen 
nyelven szükséges 
megjeleníteni a 
honlapot a látogató 
számára. 

vuid vimeo.com HTTP Az Érintett Honlap 
használatával 
kapcsolatos adatok. 

Az Érintett 
hozzájárulása 
visszavonásáig, 
vagy 2 év. 

Az Érintett által már 
meglátogatott 
aloldalak 
felismerése. 

SÜTI NEVE SÜTI FORRÁSA 
SÜTI 

TÍPUSA 
SÜTI ÁLTAL KEZELT 

ADATOK 

SÜTI 

ÉRVÉNYESSÉGI 

IDEJE (TÖRLÉS) 

SÜTI 

ALKALMAZÁSÁNAK 

CÉLJA 

_fbp dorafilm.hu HTTP Hirdetésekre 
vonatkozó Érintetti 
preferenciák. 

Az Érintett 
hozzájárulása 
visszavonásáig, 
vagy 3 hónap. 

A Facebook által 
harmadik felek 
hirdetéseinek valós 
idejű elérhetővé 
tétele. 


