KIEGÉSZÍTŐ ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
A BANK HONLAPJÁN TALÁLHATÓ „SÜTIK” (COOKIE) KEZELÉSÉRŐL
hatályos: 2021. december 1. napjától
(a korábban hatályos Kiegészítő Adatkezelési Tájékoztatók a www.magnetbank.hu/adatvedelem honlapon
az „Archív Adatkezelési Tájékoztatók” menüpontban találhatóak meg)

Jelen „Kiegészítő Adatkezelési Tájékoztató” a Bank honlapjának látogatása során történő Személyes
adatok kezelésével kapcsolatban a MagNet Magyar Közösségi Bank Zrt. (továbbiakban: Bank)
www.magnetbank.hu/adatvedelem weboldalon elérhető „Adatkezelési Tájékoztató” kiegészítése és
pontosítása. A jelen „Kiegészítő Adatkezelési Tájékoztatót” a Bank „Adatkezelési Tájékoztatójával” együtt kell
alkalmazni figyelemmel arra, hogy a Bank honlapjának látogatása során végzett adatkezeléssel kapcsolatos
adatkezelési tájékoztatás speciális szabályait jelen „Kiegészítő Adatkezelési Tájékoztató” tartalmazza.
1. A „Süti” mibenléte
A Bank, mint honlap szolgáltató által elhelyezett sütik
Amennyiben Ön, mint Érintett (továbbiakban: látogató vagy Érintett) a Bank www.magnetbank.hu honlapjának
oldalait vagy aloldalait (továbbiakban: honlap) látogatja, úgy egy kis adatcsomag, „Süti” kerül a számítógépére
vagy a mobileszközére, amelyet későbbi látogatás során a Bank honlapja visszaolvas. Ha az Ön böngészője
visszaküld egy korábban elmentett „Sütit”, a „Süti”-vel a Banknak, mint honlap kezelő szolgáltatónak lehetősége
van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal - kizárólag a saját tartalma tekintetében -,
mely többféle célt szolgálhat.
Egyes Bank által használt "Sütik" elengedhetetlenek az oldal megfelelő működéséhez, mások információkat
gyűjtenek a weboldal használatával kapcsolatban, hogy még kényelmesebbé és hasznosabbá váljon az oldal
böngészése az Érintett számára.
Külső szolgáltatók „Süti” kezelése a www.magnetbank.hu honlapon
Egyes külső szolgáltató partnerek (például beágyazott youtube videók esetén a Youtube) a felhasználó
számítógépén szintén elhelyezhetnek „Sütit” és a későbbi internethasználat során azt visszaolvashatják. Ha a
böngésző visszaküld egy korábban elmentett „Sütit”, a „Sütit” kezelő szolgáltatónak lehetősége van
összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, azon weboldalak tekintetében, amelyeknél a
külső szolgáltató „Sütijét” használják. A külső szolgáltatók adatkezelésével kapcsolatos információkat az adott
külső szolgáltató honlapján találhatja meg.
2. Az Érintettek köre
A Bank a honlap látogatása során az alábbi természetes személyek (a továbbiakban: Érintett vagy látogató)
Személyes adatait kezeli:
a) a Bank honlapjának látogatója (függetlenül attól, hogy milyen típusú informatikai eszközről – például
számítógép, mobiltelefon, laptop, tablet stb. - kerül a honlap meglátogatásra).
3. A honlap látogatásával összefüggésben gyűjtött, Bank által kezelt adatok köre
A honlap látogatásával összefüggésben az Ön eszközéről, illetve az Ön által használt böngészőjéről a következő
adatokat rögzítjük és kezeljük:
 az Ön által használt IP-cím,
 a használt böngésző típusa,
 a böngészésre használt eszköz operációs rendszerének jellemzői (pl.: típus, beállított nyelv),
 a látogatás pontos időpontja,
 a korábban látogatott MagNet aloldal címe,
Tájékoztatjuk, hogy a Bank által alkalmazott "Sütik" és adatkezelés önmagukban nem tudják a látogatót személy
szerint beazonosítani.
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4. Az adatok kezelésének jogalapja
Az adatok kezelésének jogalapja a Bank jogos érdeke (jogos érdek jogalap) vagy az Érintett hozzájárulása
(hozzájárulás jogalap).
A Bank a honlapjának működtetéséhez szükséges alapvető „Sütiket” jogos érdek jogalapon kezeli, tekintettel arra,
hogy a Banknak jogszerű érdeke, hogy honlapja a külső látogatók számára elérhető és könnyen használható
legyen.
A Bank statisztikai célú „Sütiket” csak akkor helyez el az Ön honlapot látogató eszközén, ha az adatkezeléshez Ön
kifejezetten hozzájárul és felugró „Süti” kezelésről szóló tájékoztató ablakban bepipálja, hogy kezelhetőek
statisztikai célból a „Sütik”.
A Bank honlapjának látogatásakor marketing célból soha nem helyez el „Sütiket” az Ön számítógépén
(készülékén, eszközén), így ilyen jellegű adatkezelés nem történik.
5.

A „Sütik” fajtái, a „Süti” elhelyezés céljai

5.1.

Alapvető „Sütik”

Az alapvető „Sütik" a honlap böngészéséhez, a funkciók használatához szükségesek, többek között lehetővé teszik
a látogató által adott oldalon, funkcióban vagy szolgáltatásban végzett műveletek megjegyzését. Az alapvető
„Sütik" alkalmazása nélkül a honlap zökkenőmentes, kényelmes használata nem garantálható.
Az alapvető "Sütik" lehetővé teszik, hogy honlapunk megjegyezze, hogy a látogató milyen működési módot
választott. Ez annak érdekében történik, hogy a következő látogatás alkalmával ezen beállításokat ne kelljen újból
eszközölni. Az alapvető preferenciákat tároló "Sütikben" lévő információk nélkül honlapunk kevésbé
gördülékenyen ugyan, de működhet.
A honlap által használt alapvető „Sütik” az alábbiak:
- cookieControlPrefs (1 évig kerül tárolásra)
- cookieControl (1 napig kerül tárolásra)
5.2. Statisztikai „Sütik”
A Statisztikai „Sütik” segítségével információt gyűjtünk arról, hogy látogatóink hogyan használják honlapunkat.
Ez annak érdekében történik, hogy a honlapunkat (elérhető szolgáltatásokat, funkciókat stb.) látogatóink
igényeinek megfelelően tudjuk továbbfejleszteni, és magas színvonalú, felhasználóbarát élményt tudjunk
biztosítani számukra.
Statisztikai értékelés céljából weboldalunk az érintett hozzájárulása esetén látogatás alkalmával harmadik fél általi
„Sütiket” használ. A „Sütik” használatával nyomon követjük, hogy a weboldalt hányan látogatják, és milyen
tartalmak iránt érdeklődnek. Minden információt név nélkül tárolunk és a látogatók viselkedésének anonim
elemzésére használjuk, hogy magas színvonalú élményt tudjunk biztosítani a felhasználóknak.
A honlap az alábbi szolgáltató statisztikai célú „Sütijeit” használja:
• Google Tag Manager, Google Analytics
a szolgáltatással kapcsolatos részletes tájékoztatót a következő linken keresztül érhető el:
https://www.google.com/analytics/terms/us.html
A Bank által elhelyezett „Sütik”
Google Tag Manager (Változó ideig kerül tárolásra)
_gat_UA-176808449-2
(csak az adott látogatás időtartama alatt kerül tárolásra)
_gat_UA-176808449-1
(csak az adott látogatás időtartama alatt kerül tárolásra)
_gid
(1 évig kerül tárolásra)
_ga
(1 napig kerül tárolásra)
5.3. Marketing „Sütik”
Bár a Bank sütikezelésre szolgáló felugró ablakában ugyan a Marketing célú „Sütik” engedélyezhetőek, de a Bank
jelenleg a Marketing „Sütik” engedélyezése esetén sem helyez el az Ön készülékén marketing célú „Sütiket”.
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6. A "Sütik beállításának" ellenőrzése, a "Sütik" letiltása
A honlap látogatásakor a „Sütik” engedélyezésére a honlap bal alsó sarkában felugró „Süti” ablakban van
lehetőség. Amennyiben a honlap látogatója az „Elfogadom” gombra kattint, úgy kizárólag csak az alapvető, a
honlap zavartalan működéséhez szükséges „Sütik” kerülnek kezelésre. A „Sütik testreszabása” gomb
választásával lehet további „Sütik” használatához hozzájárulni oly módon, hogy a „Statisztikai” vagy
„Marketing” jellegű „Sütiket” is lehet engedélyezni, a „Statisztikai” vagy „Marketing” szó előtti rubrika
bepipálásával azzal, hogy a Bank jelenleg a Marketing „Sütik” engedélyezése esetén sem helyez el az Ön
készülékén marketing célú „Sütiket”.
Mindezek mellett a böngészők is engedélyezik a "Süti beállítások" módosítását. A böngészők egy része
alapértelmezettként automatikusan elfogadja a "Sütiket", de ez a beállítás is megváltoztatható annak érdekében,
hogy a jövőre nézve megakadályozza a látogató az automatikus elfogadást. Átállítás esetén a böngésző a
továbbiakban minden alkalommal felajánlja a "Sütik" beállításának választási lehetőségét.
A
„Sütik”
kezelésére
általában
a
böngészők
Eszközök/Beállítások
menüjében
az
Adatvédelem/Előzmények/Egyéni beállítások menü alatt, cookie, süti vagy nyomkövetés megnevezéssel van
lehetőség.
Amennyiben a felhasználó nem kíván remarketing hirdetéseket látni, lehetősége van letiltani a Google „Süti”
használatát a Google Hirdetési beállításaiban is.
További részletes információk az alábbi böngészők "süti" beállításairól a:
Google Chrome; Firefox; Safari; Microsoft Internet Explorer; Microsoft Edge; Opera vagy egyéb böngészők saját
weboldalain találhatóak.
Felhívjuk látogatóink figyelmét, hogy mivel a "Sütik" célja a weboldal használhatóságának és folyamatainak
támogatása, valamint megkönnyítése, a "Sütik" letiltása esetén nem tudjuk garantálni, hogy a látogató képes lesz
a weboldal valamennyi funkciójának teljes körű használatára. A weboldal ez esetben a tervezettől eltérően
működhet a böngészőben.
7. További adatkezelési szabályok
Amennyiben Személyes adatnak minősülő adatok kezelése történik, úgy a Bank honlapjának látogatásával
kapcsolatos további adatkezelési tájékoztatást, így például a Bank, mint Adatkezelő, valamint az Adatvédelmi
tisztviselő elérhetőségeit; az adatkezelés alapelveire vonatkozó tájékoztatást; az egyes jogalapokra vonatkozó
általános szabályokkal kapcsolatos információkat; a jogos érdek jogalappal, továbbá a hozzájárulás megadásával,
visszavonásával és a hozzájárulás jogalap lényegével kapcsolatos tudnivalókat; illetve az Érintettet megillető
jogokat (beleértve a jogorvoslat jogát is) a www.magnetbank.hu/adatvedelem weboldalon megtalálható
„Adatkezelési Tájékoztató” tartalmazza.

Oldal 3 / 3

