
Cookie-szabályzat (EU) 

Ezt a Cookie-szabályzatot 2019 11. 11.-én frissítettük és az EU állampolgáraira vonatkozik. 

1 Bevezetés 

Honlapunk, a http://mihe.hu (ezután: "a honlap") sütiket és egyéb technológiákat használ. 
Alább tájékoztatást nyújtunk a honlapunkon elhelyezett sütik használatáról.  

2 Mik azok a sütik 

A sütik olyan kisméretű adatcsomagok, szöveges fájlok, amelyek egy adott honlapon vagy 
alkalmazásban történt látogatás alkalmával kerülnek elhelyezésre a böngészőjében vagy a 
készülékén. A sütik lehetővé teszik, hogy az adott honlap a látogatót a következő 
látogatásakor felismerje, és ez által biztonsági, kényelmi funkciókat biztosítson és javítsa a 
felhasználói élményt az oldal böngészése közben. 

A sütiket megkülönböztethetjük pl. funkciójuk vagy tárolási időtartamuk alapján. Ezen felül 
vannak olyan sütik, amelyeket az adott honlap üzemeltetője helyez el közvetlenül, míg 
másokat harmadik felek helyeznek el a honlapon keresztül. 

3 „Script” vagy felirat 

A script az egy kis programkód, amely abban segít, hogy a honlapunk megfelelően és 
interaktívan működjön. Ez a kód a mi szerverünkön vagy az ön eszközén hajtja végre feladatát. 

4 Mi az a web „beacon”? 

A web „beacon” (vagy egy pixel cimke) egy kicsi, láthatatlan szöveg vagy kép a weboldalon, 
amely a weboldal forgalmát figyeli. Ennek köszönhetően Önről különféle adatokat rögzít a web 
beacon. 

5 Beleegyezés 

Amikor meglátogatja a honlapunkat, megjelenik egy felugró ablak egy rövid leírással. Ha Ön 
az ’Elfogadom’ gombra kattint, elfogadja ezen sütik használatát. A sütik használatát ki lehet 
kapcsolni a böngészőben, de ezzel a honlapunk már nem fog megfelelően működni. 

6 Más szolgáltatók 

Hozzájárultunk, hogy a holnapon más szolgáltatások üzemeltetői is elhelyezzenek sütiket. 
Mindazonáltal, azt nem garantálhatjuk, hogy ezen szolgáltatók biztonságosan kezelik az Ön 
adatait. A más szolgáltatók által alkalmazott sütikről a szolgáltatók saját honlapján 
tájékozódhat. 

7 Sütik 

http://mihe.hu/


7.1 Az alapműködést biztosító sütik 

Ezek a sütik biztosítják a Honlap megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát, 
nélkülük a Honlap kényelmes használata nehezebben vagy egyáltalán nem biztosítható. Az 
alapműködést biztosító sütik a látogatók azonosítása nélkül gyűjtenek információkat a 
Honlap használatáról. Az alapműködést biztosító sütik a felhasználó eszközein a Honlap 
böngészése során automatikusan elhelyezésre kerülnek. Azokat a böngésző beállításoknál 
utólag lehetséges törölni (lásd még alább). 

7.2 Statisztikai célú sütik 
 
Ezek a sütik a Honlap teljesítményéhez, fejlesztéséhez, a felhasználói élmény javításához 
kapcsolódnak, és lehetővé teszik, hogy a Honlap üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön 
adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott Honlapot. A statisztikai célú sütik a 
felhasználó eszközein a honlapok böngészése során automatikusan elhelyezésre kerülnek. 
Azokat a böngésző beállításoknál utólag lehetséges törölni (lásd még alább). 

7.3 Hirdetési célú sütik 

Honlapunkon nem használunk hirdetési célú sütiket. 

7.4 Social media sütik 
Ezeknek a sütiknek a célja, a Honlapon használt Social média szolgáltatások biztosítása a 
látogató számára pl.: amikor a látogató a Honlapról tartalmat oszt meg a Facebookon, 
Instagramon vagy egyéb Social média szolgáltatáshoz kapcsolódó felületen, vagy 
összekapcsolja a fiókját közösségi tartalmakkal, vagy amikor a Social média szolgáltató által 
biztosított plug-in-eken (kiegészítő programok) keresztül a Social média szolgáltató által tárolt 
tartalmak jelennek meg az oldalainkon. A Social média szolgáltatók a sütiken keresztül 
adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a Social média szolgáltató által 
biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mindezt a látogató érdeklődésére 
számot tartó tartalmak megjelenítése érdekében. 

Ezeknek a sütiknek a célja, hogy a Honlapon az adott látogató számára releváns hirdetések 
jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, olyan 
információkat gyűjtenek, mint pl. a látogató melyik oldalt nézte meg, a honlap mely részére 
kattintott, hány weboldalt keresett fel, mindezt pedig a látogató érdeklődésére számot tartó 
tartalmak megjelenítése érdekében.  

8 A holnapon elhelyezett sütik 

WordPress 



Cél: WordPress log in süti 
Tárolási idő: 30 nap 
Leírás: bejelentkezve tart 

Használt kifejezések Sharing 

_wordpress_ Privacy statement 

Facebook 

Cél: Egyénre szabott hirdetések 
Tárolási idő: 1 év 
Leírás: A Facebook a felhasználókat személyre szabott hirdetésekkel éri el. 

Használt kifejezések Sharing 

fbm_, actppresence, sb, csm, c_user, 
frstxs, datr, _fbp 

Privacy statement 

Instagram 

Cél: Egyénre szabott hirdetések 
Tárolási idő: 1 év 
Leírás: Instagram a felhasználókat személyre szabott hirdetésekkel éri el. 

Használt kifejezések Sharing 

http://mihe.hu/adatvedelmi-iranyelvek/
https://www.facebook.com/policy/cookies


fbm_, actppresence, sb, csm, c_user, 
frstxs, datr, _fbp 

Privacy statement 

Google Fonts 

Cél: Betűtípusok megjelenítése 
Tárolási idó: 1 év 
Leírás: A Google Fonts API-t használjuk, hogy betűtípusokat jelenítsünk meg a 
honlapunkon. The Google fonts API elkéri az Ön IP címét, amikor meglátogatja az 
oldalunkat.  

Használt kifejezések Sharing 

tcb_google_fonts Privacy statement 

Complianz 

Ajánlás: emlékeztetni a sütikkel kapcsolatos választásra 
Megőrzési idő: 365 nap 
Leírás: A Complianz tárolja a felugró ablakban jelzett felhasználói preferenciát 

Használt kifejezések Sharing 

cmplz_all, cmplz_event_xxx, cmplz_stats, 
cmplz_id, complianz_config, 
complianz_consent_status, 
complianz_policy_id 

Privacy statement 

Google Analytics 

https://www.instagram.com/legal/cookies/
https://policies.google.com/privacy
https://complianz.io/privacy-statement/


Cél: Teljesítmény 
Tárolási idő: 2 évig terjedő 
Leírás: A Google által kifejlesztett Google Analytics-ot használjuk, hogy statisztikát 
készítsen a honlapunkról. A Google Analytics olyan sütiket használ, mellyel a honlap 
használatról készít statisztikákat, és jelentéseket vet össze a honlap látogatottságáról. 
A szolgáltatással kapcsolatos tájékoztató elérhető a következő linken: 
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/gtagjs/cookie-usage 

Használt kifejezések Sharing 

_ga, _gid, _gat, _gaexp, _utm, __utmc, 
UTMD_, __utmv, __utmz, 
_gat_gtag_UA_ID, 
gadwp_wg_default_view, 
gadwp_wg_default_swmetric, 
gadwp_wg_default_metric, 
gadwp_wg_default_dimension, 
gadwp_ir_default_dimension, 
gadwp_ir_default_swmetric, 
gadwp_ir_default_metric 

Privacy statement 

9 Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok 

Az adatkezelés során Önt megillető jogok 

 Önnek joga van tudni, hogy a MIHE - milyen személyes adatait, - milyen jogalapon, - milyen 
adatkezelési cél miatt, - milyen forrásból, - mennyi ideig kezeli.  

 Hozzáférési jog: Önnek hozzáférési joga van az általunk kezelt adataihoz. 
 Helyesbítéshez való jog: Ön bármikor kérheti személyes adatainak helyesbítését, törlését, 

vagy zárolását. 
 Ha Ön hozzájárulását adta adatainak kezeléséhez, bármikor visszavonhatja azt, és kérheti 

adatainak törlését. 
 Továbbítási jog: Ön bármikor elkérheti, és egy harmadik fél számára továbbíthatja 

személyes adatait. 
 Tiltakozáshoz való jog: Ön tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen. Mi teljesítjük ezen 

kérését, kivéve, ha egyéb megalapozott okunk van a személyes adatok további tárolására. 

Ezen jogok gyakorlása céljából vegye fel velünk a kapcsolatot a lap alján található 
elérhetőségeink egyikén, valamint panaszt nyújthat be a helyi illetékes hatóságnak (Nemzeti 
Adatvédelmi és Információszabadság Hatság).  

https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/gtagjs/cookie-usage
https://policies.google.com/privacy


10. A sütik beállításának ellenőrzése és módosítása 

A legtöbb böngésző alapértelmezett beállításként automatikusan elfogadja a sütiket, azonban 
ezek a beállítások általában megváltoztathatók. A beállítások megváltoztatásával a sütik 
automatikus elfogadása megakadályozható, ill. beállítható, hogy a böngésző minden egyes 
alkalommal felajánlja a látogató számára választás lehetőségét, hogy engedélyezi-e a sütik 
használatát.  

11. Elérhetőségek 

Ha kérdése vagy észrevétele van Cookie-szabályzatunkat illetően, kérjük, keressen fel minket 
az alábbi elérhetőségek egyikén: 

Magyar Integratív Homeopátiás Egyesület 
1022. Budapest, Bogár utca 29/e 
Hungary 
Honlap: http://mihe.hu 
Email: info@mihe.hu 
Telefonszám: +36205114544 

http://mihe.hu/

