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ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ – COOKIE-SZABÁLYZAT  

Az ANASOFT APR, spol. s r.o. társaság (cégjegyzékszám: 3161552, székhely: 811 02 Pozsony, Mlynská 
dolina 41., Szlovák Köztársaság, a Pozsony I. Járásbíróság Cégjegyzékébe bejegyzett társaság, 
cégforma: Kft., kat. szám: 6042/B; a továbbiakban: ANASOFT) adatkezelőként személyes adatokat 
(a továbbiakban: SzA) gyűjt és kezel az érintettekre vonatkozóan, akiket az Európai Parlament és az 
Európai Tanács (EU) 2016/679 rendelete alapján (2016. április 27.) a személyek személyes adatai 
kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 
95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (GDPR) értelmében az alábbiakról tájékoztat.  

A „cookie-k” általános meghatározása  

A cookie-k apró szövegfájlok, amelyeket az internetes böngésző a felhasználó által meglátogatott 
weboldalakon keresztül tárol és/vagy küld a felhasználó készülékének (például számítógépének, 
laptopjának vagy okostelefonjának) tárolójára.  

A cookie-kat a weboldalak látogatóinak nyújtott szolgáltatások javítására használjuk. Az így 
begyűjtött adatokat a felhasználó hitelesítésére és preferenciáinak azonosítására használhatjuk fel.  

Az időtartam szempontjából kétféle cookie-t különböztetünk meg: 

▪ Rövid távú (ún. „session cookies”), amelyek csak átmeneti időre jönnek létre. A cookie-k 

rögzítése akkor kezdődik, amikor a felhasználó megnyitja a böngészőablakot, és azonnal 

befejeződik, amint a felhasználó bezárja az ablakot. 

▪ Hosszú távú (ún. „persistent cookies”), amelyek a böngésző bezárása után egy fájlban 

megadott ideig (vagy közvetlenül a felhasználó böngészőjében beállított ideig) a felhasználó 

eszközén maradnak. Ezek a cookie-fájlok  akkor aktiválódnak, amikor a felhasználó visszatér a 

korábban már meglátogatott weboldalra.  A felhasználó manuálisan is törölni tudja ezeket a 

cookie-kat közvetlenül a böngészőjében. 

Cookie-k használata  

Az ANASOFT társaság által üzemeltetett egyes weboldalak cookie-kat és a cookie-k segítségével 
gyűjtött adatokat használnak annak érdekében, hogy jobban megértsék a weboldal látogatóit, és 
megtudják, hogyan használják a weboldal egyes részeit.  

A társaság által üzemeltetett weboldalak a következőek: anasoft.sk, anasot.cz, anasoft.com, 
anasoft.de, signatus.com, signatus.sk, signatus.cz, okdokument.sk, poschododch.sk, poschodech.cz, 
eks.sk. 

Az alap cookie-kat nem lehet kikapcsolni, mivel ezek elengedhetetlenek a weboldalaink 
működéséhez. Ha ön nem járul hozzá az analitikus és marketing cookie-k használatához, 
weboldalunk működőképessége korlátozott lehet.  

Az alap cookie-fájlok gyűjtése esetén az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bek. f) pontja szerinti 
jogos érdek.  

Analitikus és marketing cookie-kat csak abban az esetben gyűjtjük, ha ön hozzájárul a használatukhoz 
a GDPR 6. cikk (1) bek. a) pontja szerint, ami az ilyen adatkezelés jogalapjának minősül. Weboldalunk 
Cookie-k menüpontja alatt (az oldal láblécében található hivatkozás) bármikor vissza tudja vonni az 
analitikus és marketing cookie-k használatához adott hozzájárulását. 
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Harmadik felek weboldalai 

Az ANASOFT társaság weboldalai olyan weboldalakra mutató hivatkozásokat tartalmazhatnak, 
amelyek az ellenőrzésünkön kívül esnek; ezekre a jelen szabályzat nem vonatkozik. Az ilyen 
weboldalak adatokat gyűjthetnek önről, amelyeket a saját szabályzatuknak megfelelően 
használhatnak fel, amely eltérhet a társaságunk szabályzatától. Javasoljuk, hogy olvassa el az 
adatvédelmi irányelveiket és felhasználási feltételeiket.  

Az ANASOFT társaság jelenleg a következő közösségi portálok úgynevezett közösségi kiegészítő 

felületeit használja: facebook.com, twitter.com, linkedin.com, google.com, instagram.com. A 

weboldalunkon a logójukkal jelöljük őket. Ha ön ellátogat a weboldalunkra, böngészője közvetlen 

kapcsolatot létesít azokkal a szerverekkel, amelyeken ezen a kiegészítői felületeken működnek. Ezen 

kiegészítő felületek tartalmát közvetlenül a Facebook, a Twitter, a LinkedIn, a Google és az Instagram 

továbbítja az ön böngészőjébe, amely ezt követően beépíti weboldalunkba. A kiegészítések beépítése 

következtében ön megkapja azokat az információkat, amelyekhez az ANASOFT társaság megfelelő 

weboldalán jutott hozzá. Ha ön valamely közösségi portál segítségével jelentkezett be, az 

hozzárendelheti a látogatását a közösségi portálon használt fiókjához. Felhívjuk a figyelmét, hogy már 

akkor sor kerül az adatcserére, amikor ön a weboldalunkra látogat, függetlenül attól, hogy ön 

interakcióban van-e vagy sem az adott kiegészítéssel. Ha nem szeretné, hogy a közösségi portálok 

adatokat gyűjtsenek önről a weboldalunkon keresztül, azokból ki kell jelentkeznie, mielőtt az 

ANASOFT társaság weboldalára látogat. További részletek a közösségi portálok által végzett 

adatkezelésről ezen portálok adatvédelmi irányelveiben találhatók 

a) Facebook: https://www.facebook.com/legal/FB_Work_Privacy 

b) Twitter: https://twitter.com/en/privacy 

c) LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy  

d) Instagram: https://help.instagram.com/155833707900388  

e) Google: https://www.google.com/intl/en-GB/policies/privacy/  

Alap cookie-k 

Az alap (funkcionális és technikai) cookie-kat a weboldalak személyre szabása és a böngészési 
élmény optimalizálása céljából használjuk. Ezek a cookie-k a weboldalunk megfelelő működéséhez 
szükségesek, ezek biztosítják például a felhasználói fiókba való bejelentkezés funkcióját a 
weboldalon, felismerik a jogosulatlan bejelentkezési kísérleteket, vagy lehetővé teszik a tartalom 
hatékony megjelenítését. Nélkülük nem működne megfelelően a weboldalunk, ezért elengedhetetlen 
a használatuk. 

 

AnaisSD-Language  Ügyfélkapu a DOMUS terméket igénybe vevő ügyfelek számára 
ANASOFT APR, spol. s r.o., 811 02 Pozsony, Mlynská dolina 41., 
Szlovák Köztársaság 

ASP.NET_SessionId  Ügyfélkapu a DOMUS terméket igénybe vevő ügyfelek számára 
ANASOFT APR, spol. s r.o., 811 02 Pozsony, Mlynská dolina 41., 
Szlovák Köztársaság 

YouTube Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 
4, Írország 
További részletek az adatvédelemről itt találhatók. 

https://www.facebook.com/legal/FB_Work_Privacy
https://twitter.com/en/privacy
https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy
https://help.instagram.com/155833707900388
https://www.google.com/intl/en-GB/policies/privacy/
https://support.google.com/analytics/topic/2919631?hl=sk&ref_topic=1008008
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Analitikai cookie-k 

Az analitikus cookie-kat arra használjuk, hogy adatokat gyűjtsünk a weboldalunk látogatottságáról és 
a weboldalunkon végzett keresésekről.  

Az említett cookie-k esetében harmadik felek megoldásait vesszük igénybe. 

Google Analytics Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írország 
További részletek az adatvédelemről itt találhatók. 

HubSpot Ireland 
Limited 

HubSpot, Inc., HubSpot Ireland Limited 
További részletek a cookie-król itt találhatók.  

YouTube Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írország 
További részletek az adatvédelemről itt találhatók. 

Hotjar Hotjar Ltd, Level 2, St Julians Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julians 
STJ 1000, Málta 
További részletek az adatvédelemről itt találhatók. 

Marketing cookie-k 

A marketing cookie-kat ahhoz használjuk, hogy a korábbi preferenciáinak megfelelő hirdetéseket 
jelenítsünk meg önnek, illetve ehhez hasonló marketingtevékenységet végezzünk. Az említett cookie-
k esetében harmadik felek megoldásait vesszük igénybe. 

Google AdWords Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írország 
További részletek az adatvédelemről itt találhatók. 

Facebook Pixel Facebook Ireland Ltd. 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour Dublin 2, 
Írország 
További részletek az adatvédelemről itt találhatók. 

Cookie-fájlok letiltása 

Ha ön nem szeretné, hogy a cookie-k segítségével adatokat gyűjtsünk önről, bármikor korlátozhatja, 

letilthatja vagy törölheti a cookie-kat, beleértve a harmadik felektől származó cookie-k letiltását; 

ehhez módosítsa bármikor az ön által használt böngésző konfigurációs beállításait. A cookie-fájlok 

konfigurációja általában a „Beállítások” vagy „Eszközök” menüpont alatt találhatóak. Ha ön letiltja a 

cookie-fájlokat, a weboldalunk működőképessége korlátozott lehet. 

Az új cookie-fájlok telepítésének megakadályozásához vagy a már meglévő cookie-k törléséhez 

kövesse az alábbi lépéseket. A pontos eljárás attól függ, hogy ön melyik böngészőt használja  

a) Internet Explorer http://windows.microsoft.com/en-GB/internet-explorer/delete-manage-cookies    

b) Firefox https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences   

https://support.mozilla.org/en-US/kb/delete-cookies-remove-info-websites-stored   

c) Google Chrome https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en    

d) Safari http://help.apple.com/safari/mac/8.0/#/sfri11471 

e) Microsoft Edge https://support.microsoft.com/en-us/microsoft-edge/delete-cookies-in-microsoft-
edge-63947406-40ac-c3b8-57b9-2a946a29ae09 

https://support.google.com/analytics/topic/2919631?hl=sk&ref_topic=1008008
https://legal.hubspot.com/privacy-policy
https://support.google.com/analytics/topic/2919631?hl=sk&ref_topic=1008008
https://www.hotjar.com/legal/policies/privacy
https://support.google.com/analytics/topic/2919631?hl=sk&ref_topic=1008008
https://www.facebook.com/about/privacy/
http://windows.microsoft.com/en-GB/internet-explorer/delete-manage-cookies
https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences
https://support.mozilla.org/en-US/kb/delete-cookies-remove-info-websites-stored
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en
http://help.apple.com/safari/mac/8.0/#/sfri11471
https://support.microsoft.com/en-us/microsoft-edge/delete-cookies-in-microsoft-edge-63947406-40ac-c3b8-57b9-2a946a29ae09
https://support.microsoft.com/en-us/microsoft-edge/delete-cookies-in-microsoft-edge-63947406-40ac-c3b8-57b9-2a946a29ae09
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Adatvédelem  

Az ANASOFT APR, spol. s r.o. társaság által üzemeltetett weboldalak keretében kizárólag a társaság 
weboldalain elhelyezett űrlapok segítségével gyűjtünk személyes adatokat. A felhasználó aktívan adja 
meg az adatait az űrlapokba és küldi el őket. Ebben az esetben tiszteletben tartjuk a személyes 
adatok gyűjtésére és tárolására vonatkozó jogszabályokat és előírásokat. Az ANASOFT APR, spol. s 
r.o. társaság gondoskodik arról, hogy az egyes felhasználókra vonatkozó adatok tárolása a helyi és 
nemzetközi jogszabályoknak és előírásoknak megfelelően történjen. 

Adatkezelői elérhetőségeink 

Amennyiben bármilyen kérdése van a jelen nyilatkozattal kapcsolatban, vagy szeretne többet 
megtudni arról, hogyan és miért kezeljük az ön személyes adatait, vegye fel a kapcsolatot 
adatvédelmi illetékeseinkel az alábbi elérhetőségeken: E-mailben: gdpr@anasoft.com, telefonon: 
+421 2 3223 4111, írásban a társaság székhelyének címén: ANASOFT APR, spol. s r.o., SK-811 02 
Bratislava, Mlynská dolina 41 

Az Adatkezelési tájékoztató – cookie-szabályzat legutóbbi frissítése 2021.03.31-én történt. 

mailto:gdpr@anasoft.com

