
A SÜTIKRE VONATKOZÓ ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 

Tisztelt Látogató! 

A Hungaroring Forma 1 Klub Egyesület a weboldalán a testre szabott kiszolgálás érdekében 

a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyez el és olvas vissza. A 

rögzített személyes adatokra vonatkozóan az alábbiakról kívánja Önt tájékoztatni.  

A Hungaroring Forma 1 Klub Egyesület (székhelye: 2146 Mogyoród, Hungaroring 

versenypálya 0226/9 hrsz, adószám: 18682719-2-13; Szervezeti nyilvántartási szám: 13-02-

0002632) a jelen adatkezelési tájékoztatóban foglaltak alapján kezeli az Ön személyes adatait. 

1. Az adatkezelő és az adatkezelésre jogosult személyek, adatvédelmi tisztviselő

Az Adatkezelő a Hungaroring Forma 1 Klub Egyesület. 

A Hungaroring Forma 1 Klub Egyesület nem nevezett ki adatvédelmi tisztviselőt, tekintettel 

arra, hogy nem folytat olyan adatkezelési tevékenységet, amely miatt ez szükségessé vált 

volna.   

2. Sütik és webjelzők

A süti betűkből és számokból álló kis információs csomag. A webszerver a sütit automatikusan 

megküldi a látogató böngészőjének a honlap első alkalommal történő meglátogatásakor. A 

látogató számítógépe vagy mobil eszköze eltárolja a sütit a sütit elhelyező személy által 

meghatározott időtartamig. 

A böngésző a honlap következő alkalommal történő meglátogatásakor visszaküldi a sütit a 

webszerver részére. A webszerver a megküldött adatok alapján azonosítani tudja a sütit küldő 

számítógépet vagy mobil eszközt és az adott eszköz által megküldött sütiket össze tudja 

kapcsolni. 

A süti a honlapon történt látogatások között folytatott tevékenységre vonatkozó információt 

szolgáltat a webszerver részére. 

A sütikre vonatkozó részletes szabályzatunkat itt találja: https://utteam.com/hu/info/suti-

szabalyzat. 

A webjelző a honlapon elhelyezett kis méretű, általában észrevehetetlen, kép. A webjelzők 

elhelyezésével a látogató honlapon végzett műveletei követhetők és a nyert adatokból 

statisztika készíthető. 

A Hungaroring Forma 1 Klub Egyesület sütiket és webjelzőket helyez el a honlapon annak 

érdekében, hogy felismerje azon személyt, aki a honlapot korábban már meglátogatta; 

feltérképezze a látogató érdeklődési körét; javítsa a látogató felhasználói élményét és 

személyre szabott hirdetéseket jelentessen meg a látogató részére, továbbá a honlap 

biztonságának javítása érdekében. 

3. Az adatkezelés jogalapja, illetve célja

Az adatok kezelésének jogalapja az Ön hozzájárulása, amelyet bármikor az internetes 

böngésző megfelelő beállításaival adhat meg vagy utasíthat vissza. 

https://utteam.com/hu/info/suti-szabalyzat
https://utteam.com/hu/info/suti-szabalyzat


Az adatkezelés célja a felhasználók azonosítása, egymástól való megkülönböztetése, illetve 

a felhasználók aktuális munkamenetének azonosítása, az annak során megadott adatok 

tárolása, az adatvesztés megakadályozása. 

4. A kezelt adatok köre, és az adatkezelés időtartama

Az adatkezelés egyedi azonosítószámokra, dátumokra, időpontokra terjed ki. Az érintettek 
köre a weboldalt látogatók, illetve a felhasználók.  

Név Használat célja, tartalom Időtartam 

PHPSESSID session id, munkamenet süti 24 perc 

_ga google, statisztikai adatok gyűjtése 3 év 

_gat google, statisztikai adatok gyűjtése 1 perc 

_gid google, statisztikai adatok gyűjtése 1 nap 

5. A személyes adatok címzettjei

A rögzített adatokat a Hungaroring Forma 1 Klub Egyesület alkalmazottai, illetve a megbízási 

szerződéses viszonyban lévő informatikai szolgáltató kezelik. A sütikkel rögzített adatok 

kapcsán automatizált döntéshozatalt nem végzünk, harmadik személytől Önre vonatkozóan 

nem gyűjtünk személyes adatokat. Az adatfeldolgozók adatai: 

Szerverszolgáltatás: 

➢ Név: EV2 INTERNET Kft.
➢ Székhely: 1149 Budapest, Róna utca 120-122.
➢ Adószám: 13335072-2-42

6. Sütik és webjelzők elhelyezésének tiltása

Amennyiben a süti vagy webjelző számítógépén vagy mobileszközén történő elhelyezését 

meg kívánja tiltani, akkor ezt a böngészője beállítások menüpontja alatt teheti meg. Ha a 

látogató a sütik és webjelzők használatát megtiltja, akkor lehetséges, hogy a honlap egyes 

funkcióit nem tudja használni. 

A következő linkre kattintással tudhat meg bővebb információt arról, hogy a Google Chrome 

böngészőben hogyan törölheti, tilthatja le vagy engedélyezheti a sütiket: 

https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=hu 

A következő linkre kattintással tudhat meg bővebb információt arról, hogy a Firefox 

böngészőben hogyan törölheti a sütiket: https://support.mozilla.org/hu/kb/weboldalak-altal-

elhelyezett-sutik-torlese-szamito. 

A következő linkre kattintással tudhat meg bővebb információt arról, hogy a Microsoft Explorer 

böngészőben hogyan törölheti, tilthatja le vagy engedélyezheti a sütiket: 

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

cookies. 

https://support.microsoft.com/hu-hu/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
https://support.microsoft.com/hu-hu/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies


7. Harmadik személyek szolgáltatásai beállításaira és letiltására vonatkozó információk 

A következő linken töltheti azt a kiegészítő alkalmazást, amely megakadályozza, hogy a 

Google Inc. sütik és webjelzők segítéségével adatokat gyűjtsön:  

https://support.google.com/analytics/answer/181881? Hl,=hu. 

A Hungaroring Forma 1 Klub Egyesület tájékoztatását tudomásul veszem és a sütik 

használatát engedélyezem. 

 


