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COOKIE SZABÁLYZAT 

A profession.hu Kft. (1123 Budapest Nagyenyed u. 8-14. IV. emelet, ugyfelszolgalat@profession.hu, 

adatvedelem@profession.hu), mint adatkezelő és „Szállj fel!” nyereményjáték szervezője által 

működtetett www.szalljfel.hu weboldal meglátogatásakor az oldal működéséhez nélkülözhetetlen, 

alapműködést biztosító ún. szükségszerű cookie (adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) 

pont), és a látogató hozzájárulása esetén (adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont) 

analitikai és marketing célú cookie települ a készülékedre annak érdekében, hogy a weboldal 

látogatottságáról információkat gyűjtsünk és releváns Profession tartalmakkal szolgáljunk ki, célozzunk 

meg. 

Mi az a cookie? 

A cookie (magyarul „süti”) egy olyan kisméretű adatcsomag, amit az internetes szolgáltatások a 

böngészőben tárolnak el. A cookie a hatékony és modern felhasználói élményt nyújtó online szolgáltatás 

működéséhez elengedhetetlen technológia. A cookie egy információcsomag, amelyet a szerver küld a 

böngészőnek, majd a böngésző visszaküld a szervernek minden, a szerver felé irányított kérés 

alkalmával. A cookie-kat maga a webszerver hozza létre a böngésző segítségével a látogató gépén, 

ahol azok egy elkülönített könyvtárban kerülnek tárolásra. A cookie bármikor törölhető a böngészőből. 

A weboldal működését nemcsak cookie-k, hanem egyéb a végfelhasználói készülékeden tárolt 

adatfájlok (local storage) is segítik, amelyhez az üzemeltető nem fér hozzá, ugyanakkor a weboldal 

használatát teszik lehetővé, segítik, melyekről a táblázatban kapsz felvilágosítást. 

Hogyan ellenőrizhető, és hogyan lehet kikapcsolnia a sütiket? 

A cookie-k bármikor törölhetőek a készülékéről, a böngésző megfelelő beállításainak kiválasztásával 

pedig általánosságban visszautasítható a cookie-k használata. Minden egyes böngészőben (Explorer, 

Edge, Firefox Mozilla, Chrome, Safari stb.) illetve végfelhasználói készüléken (ha több gépet, 

mobileszközt használ) külön-külön lehet a cookie-kat törölni, illetve letiltani. 

A cookie-k használatának látogató általi tiltása általában nem akadálya a honlap látogatásának, vagy 

az azon való böngészésnek. Néhány cookie viszont feltétlenül szükséges a weboldal egyes 

részelemeinek megfelelő működéséhez, ezért ha az ilyen cookie-k használatát letiltja, vagy 

visszautasítja, illetve a már eltárolt ilyen cookie-kat törli, az azt eredményezheti, hogy a honlap nem 

működik teljes körűen és bizonyos funkciói nem használhatóak megfelelően. A szükségszerű cookie-k 

alkalmazásának tiltásával, mint látogató tudomásul veszi, hogy a cookie nélkül honlapunk működése 

nem teljes értékű. 

A cookie beállításokról és letiltásokról az alábbi oldalakon olvashatsz részletes leírást: 

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/hu-hu/help/17442/windows-internet-explorer-delete-

manage-cookies#ie=ie-11  

Firefox: https://support.mozilla.org/hu/kb/sutik-informacio-amelyet-weboldalak-tarolnak-szami   

Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=hu&co=GENIE.Platform=Desktop  

Safari: https://support.apple.com/hu-hu/guide/safari/sfri11471/mac   

Edge: https://support.microsoft.com/hu-hu/help/4027947/windows-delete-cookies  

Opera: http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/opera.html  

A telefonon vagy más mobileszközön található sütik kezelésére vonatkozó részletes információk 

megtalálhatók az adott telefon vagy mobileszköz felhasználói kézikönyvében/használati útmutatójában 

Milyen cookie-kat alkalmazunk? 

Weboldalunk használata során az alábbiakban részletezett cookie-k települhetnek számítógépére, 

okostelefonjára, táblagépére vagy más internetes weboldalunk elérését lehetővé tevő eszközére: 

Szükséges/nélkülözhetetlen cookie-k 

https://support.microsoft.com/hu-hu/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies#ie=ie-11
https://support.microsoft.com/hu-hu/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies#ie=ie-11
https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=hu&co=GENIE.Platform=Desktop
https://support.apple.com/hu-hu/guide/safari/sfri11471/mac
https://support.microsoft.com/hu-hu/help/4027947/windows-delete-cookies
http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/opera.html
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Ezek a cookie-k elengedhetetlenek a weboldal és annak funkciói működéséhez. Az elengedhetetlen 

cookie-k segítenek használhatóvá tenni a weboldalt azáltal, hogy engedélyeznek alapvető funkciókat. 

A weboldal ezen cookie-k nélkül nem tud megfelelően működni. A személyes adatok kezelésével járó 

szükségszerű cookie-kat az üzemeltető azon jogos érdekéből alkalmazzuk, hogy a weboldal 

megfelelően tudjon működni, annak szolgáltatásai biztonságosan elérhetőek legyenek. Tekintettel arra 

is, hogy a szükségszerű cookie-k rövid lejáratúak és a működéshez elengedhetetlenek, azok 

alkalmazása a fent részletezett célok eléréséhez feltétlenül szükséges és azzal arányos mértékű. 

Statisztikai cookie-k 

A statisztikai vagy más néven analitikai cookie-k információt gyűjtenek a honlap használatáról és 

segítenek a weboldal üzemeltetőjének abban, hogy megértse, hogyan lépnek interakcióba a látogatók 

a weboldallal. 

A weboldalhasználati statisztikaképzéshez elsősorban a Google Analytics és a Hotjar szolgáltatásait 

használjuk. A Hotjar abban segíti a weboldal üzemeltetőket, hogy a végfelhasználói trendek elemzése, 

technikai problémák diagnosztizálása útján az üzemeltető jobb felhasználói élményt nyújthasson, a 

weboldalt felhasználóbarátabbá tegye. Amennyiben meg szeretnéd tiltani, hogy bármely olyan 

weboldalon elemezzék felhasználói aktivitásod, amely a Hotjart használja statisztikai elemzése, azt 

megteheted ezen az oldalon:  https://www.hotjar.com/legal/compliance/opt-out. 

Marketing cookie-k 

A marketing cookie-k a látogatók weboldal-tevékenységének nyomon követésére alkalmasak. A 

marketing cookie-k alkalmazásának célja az, hogy az üzemeltető és hirdetéskiszolgáló partnerei 

releváns tartalmat és hirdetéseket tegyen közzé a látogatók, felhasználók számára, és hogy az 

üzemeltető a harmadik felek reklámfelületein ismételten elérje hirdetések útján a látogatót. 

Cookie-k típusai lejárati idő alapján 

A munkamenet (session) cookie-k ideiglenesen aktiválódnak, és a böngésző bezárásáig élnek. Amint 

bezárul a böngésző, minden munkamenet cookie törlődik. Amennyiben csak a weboldalt zárja be, de a 

böngészőt nem, úgy a munkamenet folytatódik a böngésző bezárásáig. A tartós cookie-k a látogató 

eszközén maradnak a cookie-ban meghatározott ideig, amelyről az alábbi táblázatban talál 

tájékoztatást. 

Cookie-k típusai kiszolgáló szerint 

A saját és külső szolgáltató (harmadik fél) cookie-jai között az a különbség, hogy a saját cookie-kat az 

a weboldal hozza létre, amelyet a látogató meglátogat, míg a harmadik féltől származó külső sütiket 

(third party cookie) ugyan a honlap megtekintésekor töltődik le, de nem az üzemeltető (al)domainjéről, 

hanem a külső szolgáltató domainjéről, a cookie-t tehát a weboldal üzemeltetőjétől eltérő személy 

telepíti. A harmadik fél (például Google) ezen cookie-k segítségével a látogató teljes böngészési 

előzményeit nyomon tudja követni azon weboldalak tekintetében, amelyek tartalmazzák a harmadik fél 

ún. third-party moduljait (például hirdetési modulját, hirdetéseit). 

Milyen külső szolgáltatók cookie-jai települhetnek az eszközödre a nyereményjáték 

weboldalának meglátogatása alkalmával? (harmadik feles sütik) 

Honlapunk a különböző webanalitikai és hirdetéskiszolgáló társaságok szolgáltatásai közül a Google 

Analitics, a Google Adwords, az RTB House és Facebook Pixel szolgáltatásokat veszi igénybe. A 

Google Ireland Limited, az RTB House és a Facebook Ireland Limited az üzemeltetőtől függetlenül végzi 

a szolgáltatásait, a harmadik feles cookie-k felett az üzemeltetőnek nincs ellenőrzési jogköre, ezért 

kérjük a látogatókat, tekintsék át ezen harmadik felek cookie-kkal és személyes adatok kezelésével 

kapcsolatos tájékoztatóit. 

A Google adatvédelmi irányelveiben többek között arra nézve talál információt, hogy a Google milyen 

adatokat gyűjt illetve miért, továbbá meddig használja az adatait és hogyan állíthatja be adatvédelmi 

beállításait: https://policies.google.com/privacy?hl=hu&gl=hu  és 

http://www.google.com/intl/hu/policies/privacy/partners/  

https://www.hotjar.com/legal/compliance/opt-out
https://policies.google.com/privacy?hl=hu&gl=hu
http://www.google.com/intl/hu/policies/privacy/partners/
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A Facebook Pixel szolgáltatással kapcsolatos adatkezelésről és a Facebook sütijeiről az alábbi 

weboldalon tájékozódhat: https://www.facebook.com/privacy/explanation   és 

https://www.facebook.com/policies/cookies/. 

Az RTB House szolgáltatással kapcsolatos adatkezelésről és az RTB House sütijeiről az alábbi 

weboldalon tájékozódhat: https://www.rtbhouse.com/privacy-center/services-privacy-policy/. Az RTB 

House cookie-jai itt tilthatóak le: https://optout.rtbhouse.com/.   

A legtöbb böngésző adatvédelmi beállításai lehetővé teszik a harmadik feles cookie-k 

blokkolását/letiltását. A Google és Facebook, mint külső szolgáltatók által elhelyezett cookie-k tiltása, 

törlése nem érinti a nyereményjáték honlapjának használhatóságát. 

Egyes (Facebook, Google) cookie-k adatok az Európai Gazdasági Térség területén kívül kerülnek 

feldolgozásra. Egyes országokban ez azzal a kockázattal járhat, hogy az adatokhoz biztonsági és 

felügyeleti célból hozzáférhetnek kormányzati szervek anélkül, hogy erről tájékoztatást kapnál, vagy jogi 

igényérvényesítéssel élhetnél (pl. az Amerikai Egyesült Államok). A Google-t és a Facebookot 

ugyanakkor megfelelő szerződéses előírások kötelezik, hogy megfeleljenek az EU adatvédelmi 

szabályainak és a GDPR által elvárt adatvédelmi szintnek. 

Mit érdemes tudni a Google mint külső szolgáltató cookie-airól? 

A Google Analytics a Google cégcsoport elemző eszköze, amely abban segíti a weboldalak és 

alkalmazások tulajdonosait, hogy pontosabb képet kapjanak látogatóik tevékenységeiről. A Google 

Adwords a hatékony reklámkampányok, a megfelelő célközönség elérésében segíti a weboldalak 

üzemeltetőit. A Google cookie-kat (https://policies.google.com/technologies/types?hl=hu) vagy hasonló 

technológiákat használ böngészője, illetve eszköze azonosításához, hogy információkat gyűjtsön és 

jelentést készítsen a weboldal használatára vonatkozó adatokból. A webhelyhasználati statisztikai 

adatokból készülő jelentések mellett a Google Analytics – a Google által más szolgáltatások és más 

weboldalak keretében alkalmazott hirdetési cookie-jaival együtt – felhasználható arra is, hogy 

relevánsabb hirdetéseket jelenítsen meg a Google-szolgáltatásokban (például a Google Keresésben) 

és szerte az interneten (Google Adsense hirdetési felületeken), valamint hogy mérje a Google által 

megjelenített hirdetésekhez kapcsolódó interakciókat. A Google belépésen keresztül elérhető 

regisztrációs lehetőség a Google cookie-k elfogadása esetén érhető el. 

Mit érdemes tudni a Facebook cookie-król? 

A nyereményjáték weboldalába az üzemeltető beépítette a Facebook Pixel (képpont) kódot, amely 

alapján a Facebook nyomon tudja követni a Facebookon regisztrált felhasználók tevékenységét a 

nyereményjáték weboldalán. 

A Facebook Pixel lehetőséget ad ún. remarketing hirdetési kampányok meghirdetésére, amikor korábbi 

oldallátogatóknak olyan hirdetések jelennek meg Facebook által kiszolgált hirdetési felületeken (pl. 

Facebook, Instagram, Messenger, Audience Network), amelyek olyan vagy hasonló állásajánlatokat és 

szolgáltatásokat tartalmaznak, amelyeket korábban megtekintettek, vásároltak a webhelyen. Erre az 

adatkezelésre a személyre szabott hirdetések, hatékonyabb marketing akciók címzetthez való 

eljuttatása céljából kerül sor. A Facebook nem ad át olyan adatot az üzemeltető részére, amiből 

kiderülne személy szerint kik látták a hirdetéseket, viszont aggregált analitikai adatokat elérhetővé tesz 

a hirdetések sikerességéről, és adatai segítségével a Facebook az üzemeltető hirdetési céljára 

használja a megadott vagy érzékelt adatokat. A Facebook Pixel segít abban is, hogy a Facebook 

hirdetések, posztok sikerességét mérni lehessen, mivel a Facebook nyomon tudja követni, hogy a felület 

és a rajongói oldal látogatását követően mit csinált a Jobmonitor weboldalon (pl. regisztrált, feliratkozott 

elektronikus reklám- és marketingüzeneteket tartalmazó hírlevélre, frissítette profession.hu profil 

adatait). 

A Facebook belépésen keresztüli regisztrációs lehetőség a Facebook cookie-k elfogadása esetén 

érhető el. 

Ha le akarod tiltani a Facebook képpontot, hirdetésblokkoló eszközöket kell igénybe vennie, mint például 

a Ghostery, web-washer, bugnosys vagy AdBlock. Ha meg szeretnéd tiltani személyes adataid 

https://www.facebook.com/privacy/explanation
https://www.facebook.com/policies/cookies/
https://www.rtbhouse.com/privacy-center/services-privacy-policy/
https://optout.rtbhouse.com/
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kezelését olyan esetekben, amikor a Facebook, illetve külső partnerek (így az üzemeltető) marketing 

céljából történik adatkezelés, akkor ezt a jogot a Facebook fiókod beállítása útján is gyakorolhatod.   


