COOKIES (SÜTIK) TÁJÉKOZTATÓ
Kedves Látogatónk!
A Központi Statisztikai Hivatal Népességtudományi Kutató Intézet (a továbbiakban: KSH NKI)
ezúton tájékoztatja Önt, hogy a KSH NKI a személyes adataikat az Európai Parlament és a Tanács
(EU) természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és
az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről
(általános adatvédelmi rendelet) szóló 2016/679. rendelete (a továbbiakban: GDPR), valamint az
információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a
továbbiakban: Infotv.) előírásainak megfelelően, az alábbi tájékoztatóban foglaltak szerint kezeli.
Jelen tájékoztató azt a célt szolgálja, hogy bemutassa, a KSH NKI mint adatkezelő a
www.demografia.hu honlap látogatóinak (a továbbiakban együttesen: érintett) személyes adatait
önállóan vagy az általa megbízott adatfeldolgozók közreműködésével milyen célból,
terjedelemben (időtartamban) és jogalapon kezeli, és az érintett személyek milyen
jogosultságokkal rendelkeznek az információs önrendelkezési jogukat érintően, valamint milyen
lehetőségekkel rendelkeznek az előbbi jogok érvényesítéséhez.
A honlap a működtetése és a felhasználói élmény javítása érdekében ún. cookie-kat (sütiket)
használ. A süti vagy más néven cookie egy rövid szöveges fájl, amit a webszerverünk elküld az
érintett eszközére (legyen szó bármilyen számítógépről mobiltelefontról vagy tabletről) és olvas
vissza. Vannak ideiglenes (munkamenet vagy más néven session) sütik, amelyek automatikusan
törlődnek az eszközéről, amikor bezárja a böngészőt, és vannak hosszabb élettartamú sütik,
amelyek hosszabb ideig maradnak az érintett eszközén (ez függ az érintett eszközének
beállításaitól is).
Az általunk alkalmazott sütik egy része nem igénylik az érintett előzetes hozzájárulását. Ezekről
honlapunk az érintett első látogatásának megkezdésekor ad rövid tájékoztatást, ilyenek például a
hitelesítési, multimédia-lejátszó, terheléskiegyenlítő, a felhasználói felület testreszabását segítő
munkamenet-sütik, valamint a felhasználó-központú biztonsági sütik.
Az Adatkezelő nem alkalmaz és nem is engedélyez olyan sütiket, amelyek segítségével harmadik
személyek az érintett hozzájárulása nélkül adatot gyűjthetnek.
A sütik elfogadása nem kötelező, az Adatkezelő azonban nem vállal azért felelősséget, ha sütik
engedélyezése hiányában a weblapunk esetleg nem az elvárt módon működik.
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I.

Az adatkezelő bemutatása

Adatkezelő

Központi
Statisztikai
Hivatal
Népességtudományi Kutató Intézet

Online elérhetősége:

nki@demografia.hu

Telefonos elérhetősége:

+36-1-345-6573

Postai elérhetősége:

KSH NKI, 1525
Budapest,
Pf. 51.

Honlapja:

www.demografia.hu;

Adatkezelő a GDPR 37. cikkére tekintettel köteles adatvédelmi tisztviselő kijelölésére. Az
Adatkezelő adatvédelmi tisztviselőjének elérhetőségei a következők:

II.

Adatvédelmi tisztviselő

Veroszta Zsuzsanna

Online elérhetősége:

veroszta@demografia.hu

Telefonos elérhetősége:

+36 -1-345-6573

Postai elérhetősége:

KSH NKI 1525 Budapest, Pf. 51.

Az adatkezelés célja és jogalapja

1. Cookies- (sütik) használata
a. Az általunk kezelt sütik (kezelt adatok köre)
Az Adatkezelő csupán a honlap alapműködéséhez elengedhetetlen sütiket
hozzájárulása nélkül, minden további süti használatát az Adatkezelő csak
használja, ha érintett előzetesen hozzájárulását adja. A sütik biztosítják a
működését, megkönnyítik annak használatát, és látogatóink azonosítása
információt a használatáról.

tárolja az érintett
abban az esetben
honlap megfelelő
nélkül gyűjtenek

Ide tartozik például a kalkulátorhasználati értékek tárolása, a sütikezelés elfogadásának státusza,
bejelentkezési módok és adatok megjegyzése, weboldal értesítési üzenetek státusza és a
csökkentett funkcionalitású Google Analytics kód.
Ezen sütik alkalmazása nélkül nem tudjuk garantálni a honlap kényelmes használatát.
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A honlapon alkalmazott sütik típusa, leírása:
1) Technikailag szükséges sütik: a honlap működése szempontjából elengedhetetlen sütik, ezeket
honlapunk kénytelen tárolni. A honlap megfelelő működtetésén túl a technikailag szükséges sütik
statisztikai célú webanalitikai mérések lehetővé tételére is szolgálnak.
A technikailag szükséges sütik használatának jogalapja az Adatkezelő jogos érdeke, azonban
felhasználók érdekében is áll ezek kezelése, nélkülük ugyanis a holnap funkcióinak használata
nem volna lehetséges.
Süti megnevezése: PHPSESSID
2) Funkcionális sütik: szerepet játszanak a bejelentkezési adatok kezelésében, megjegyzésében,
feladatok, folyamatok megjegyzésében.
A kényelmi sütik használatának jogalapja a felhasználó hozzájárulása, amelyet a honlap első
meglátogatásakor felugró ablak formájában, az ott megjelenő jelölőnégyzet jelölésével adhat meg.
A hozzájárulás elmaradásának lehetséges következménye: a felhasználó nem tudja a honlap
valamennyi funkcióját igénybe venni.
Süti megnevezése: userCookie
3) Statisztikai sütik: az oldal felhasználó általi használatát elemezve tartalmak megjelenítésére és
a felhasználói preferenciák vizsgálatával lehetőséget biztosítanak a szolgáltatások
továbbfejlesztésére.
A kényelmi sütik használatának jogalapja a felhasználó hozzájárulása, amelyet a honlap első
meglátogatásakor felugró ablak formájában, az ott megjelenő jelölőnégyzet jelölésével adhat meg.
A hozzájárulás elmaradásának lehetséges következménye: a felhasználó nem tudja a honlap
valamennyi funkcióját igénybe venni.
Sütik megnevezése: _ga; _gat; _gid;
b. Az adatkezelés jogalapja
Technikailag szükséges sütik:
A honlap működésének biztosítása, valamint a honlap látogatása során harmadik személyek (pl.
Google) szolgáltatásainak működésének érdekében kezelt adatokat, sütiket egyaránt a
GDPR 6. cikk (1) bek. f) pontja alapján kezeli az Adatkezelő.
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Funkcionális sütik:
Az adatkezelés jogalapja – figyelemmel a GDPR 6. cikk (1) bek. a) pontjában foglaltakra – az
érintettek hozzájárulása.
Statisztikai sütik:
Az adatkezelés jogalapja – figyelemmel a GDPR 6. cikk (1) bek. a) pontjában foglaltakra – az
érintettek hozzájárulása.
c. Az adatkezelés célja
Technikailag szükséges sütik:
A honlap megfelelő működésének biztosítása.
Funkcionális sütik:
A felhasználói élmény növelése, a honlap használatának kényelmesebbé tétele.
Statisztikai sütik:
Információt gyűjtsünk azzal kapcsolatban, hogyan használják látogatóink honlapunkat.
d. Az adatkezelés időtartama
Technikailag szükséges sütik:
A vonatkozó látogatói munkamenet lezárásáig tartó időszak (Munkamenet ideje).
Funkcionális sütik:
A felhasználó hozzájárulásától számított 12 (tizenkettő) hónap.
Statisztikai sütik:
A „_ga” megnevezésű süti esetén a felhasználó hozzájárulásától számított 24 (huszonnégy)
hónap.
A „_gat” megnevezésű süti esetén a felhasználó hozzájárulásától számított 1 (egy) perc.
A „_gid” megnevezésű süti esetén a felhasználó hozzájárulásától számított 1 (egy) perc.
IV.

Jogorvoslat joga

Az érintett az adatkezeléssel kapcsolatos kérelmét az nki@demografia.hu. e-mail címen, vagy az
Adatkezelő székhelyére címzett postai küldemény formájában vagy Adatkezelő székhelyén
személyesen jelentheti be.
Az érintett a személyes adatai védelméhez való jogait polgári bíróság – az Adatkezelő székhelye
szerint illetékes törvényszék (jelenleg a Fővárosi Törvényszék), vagy (választása szerint) a
lakóhelye vagy ennek híján tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék – előtt érvényesítheti.
Az egyes törvényszékek illetékességi területéről, a lakóhelye/tartózkodási helye szerint illetékes
törvényszékről az érintett az alábbi honlapon tájékozódhat: https://birosag.hu/birosag-kereso.
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Az érintett továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1055 Budapest,
Falk Miksa utca 9-11., tel.: +36 30 683-5969, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, http://naih.hu)
panasszal fordulhat.
V.

Adatkezelési tájékoztató táblázat
3. Cookie- (sütik) használata
Adatkezelés célja

Adatkezelés
jogalapja

Kezelt
kategóriái

adatok Adatkezelés időtartama

A honlap megfelelő Az
adatkezelő Technikailag
működésének
jogos érdeke
szükséges sütik:
biztosítása.
GDPR 6. cikk (1) PHPSESSID
bekezdés f) pont;

A vonatkozó látogatói
munkamenet
lezárásáig
tartó időszak (Munkamenet
ideje).

A
felhasználói
élmény növelése, a
honlap használatának
kényelmesebbé
tétele.

Az
érintett Funkcionális sütik:
hozzájárulása
userCookie
GDPR 6. cikk (1)
bekezdés a) pont.

A felhasználói élmény
növelése,
a
honlap
használatának
kényelmesebbé tétele.

Információt
gyűjtsünk
azzal
kapcsolatban,
hogyan használják
látogatóink
honlapunkat.

Az
érintett Statisztikai sütik:
hozzájárulása
_ga
GDPR 6. cikk (1) _gat
bekezdés a) pont.
_gid

A „_ga” megnevezésű süti
esetén
a
felhasználó
hozzájárulásától számított
24 (huszonnégy) hónap.
A „_gat” megnevezésű
süti esetén a felhasználó
hozzájárulásától számított
1 (egy) perc.
A „_gid” megnevezésű
süti esetén a felhasználó
hozzájárulásától számított
1 (egy) perc.
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