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Az Edenred Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely/hivatalos levelezési cím: 1134
Budapest, Váci út 45., cégjegyzékszám: 01-09-266926; elektronikus elérhetőség: ugyfelszolgalathu@edenred.com és dpo.hungary@edenred.com; címe: www.edenred.hu (továbbiakban: honlap)
telefonszám: +36 1 413 3333, képviseli: Balázs Krisztián, a továbbiakban: Adatkezelő) a vonatkozó,
személyes adatok védelmét meghatározó jogszabályi rendelkezésekkel összhangban az alábbiakban
tájékoztatja a honlapra látógatókat a honlapon elhelyezett cookie-król / sütikről.
1.1. Amikor meglátogatja a honlapot, az Érintett számítógépe sütiket tárol. A sütik kisméretű
szövegfájlok, amelyeket a böngészője tárol az Érintett eszközén bizonyos információk mentése
érdekében. Amikor az Érintett a következő alkalommal ugyanazon eszköz igénybevételével látogatja
meg honlapot, a sütikben mentett információ vagy a honlapra („Első Fél süti-ja”) továbbítódik vagy egy
másik olyan honlapra, amelyhez a süti tartozik („Harmadik Fél süti-ja”).
1.2. A mentett és visszaküldött információn keresztül a honlap felismeri, hogy az Érintett korábban
már belépett oda és meglátogatta azt az eszközön használt böngészővel. Ezt az információt arra
használja az Adatkezelő, hogy a honlapot az Érintett preferenciáival összhangban optimális módon
tervezze és jelenítse meg. Ebben a vonatkozásban kizárólag maga a süti kerül azonosításra az Érintett
eszközén. Ezen a mértéken túl az Érintett személyes adatait csak a kifejezett hozzájárulásával, vagy
abban az esetben menti az Adatkezelő, ha az feltétlenül szükséges az Érintett részére felkínált és az
Érintett által elért szolgáltatás használatához.
1.3. A honlap a sütik alábbi típusait használja, amely sütik terjedelmére és funkciójára vonatkozó
magyarázat alább található:




Feltétlenül szükséges sütik
Funkció és Teljesítmény sütik
Hozzájáruláson alapuló sütik
1.4. A honlap az alábbi sütiket használja:
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1.5. Feltétlenül szükséges sütik
1.5.1. A feltétlenül szükséges sütik olyan funkciókat biztosítanak, amelyek nélkül a honlap nem
használható rendeltetésszerűen. Ezen sütiket kizárólag az Adatkezelő használja, ezért ezek az Első Fél
sütijei. Ez azt jelenti, hogy a sütikben tárolt valamennyi információ visszakerül a honlapra.
1.5.2. A feltétlenül szükséges sütik például arra szolgálnak, hogy Érintett, mint regisztrált felhasználó
mindig bejelentkezve maradjon, amikor a honlap különböző aloldalaira belép, és így ne kelljen minden
alkalommal újra beírnia a belépési adatait egy új oldalra történő belépéskor.
1.5.3. A feltétlenül szükséges sütik használata a honlapon az Érintett hozzájárulása nélkül lehetséges.
A feltétlenül szükséges sütik ezért egyénileg nem aktiválhatók és deaktiválhatók. Az Érintett ugyanakkor
bármikor kikapcsolhatja a sütiket a böngészőjében (lásd 1.8 pont).
1.5.4. Jogalap: GDPR 6.cikk (1) bekezdés b) pont.
1.6. Funkció és Teljesítmény sütik
1.6.1. A funkció sütik lehetővé teszik, hogy a honlap már megadott adatokat tároljon (mint például a
regisztrált név vagy nyelvválasztás), és ezen adatok alapján tökéletesített és személyre szabottabb
funkciókat kínáljon. Ezen sütik csak anonim adatokat gyűjtenek és tárolnak, hogy ne tudják követni az
Érintett egyéb honlapokon való mozgását.
1.6.2. A teljesítmény sütik arról gyűjtenek adatokat, hogy hogyan használják a honlapot, annak
érdekében, hogy a honlap vonzerejét, tartalmát és funkcióit javítsa az Adatkezelő. Ezen sütik segítenek
például meghatározni, hogy a honlap aloldalai látogatottak-e, illetve, hogy mely aloldalak a látogatottak,
valamint, hogy a felhasználókat különösen mely tartalmak érdeklik. A teljesítmény süt arra is szolgálnak,
hogy




rögzítsék különösen egy oldal látogatásainak a számát, az aloldalakra való belépések számát,
a honlapon eltöltött időt, a látogatott oldalak sorrendjét, azt, hogy melyik keresési kifejezések
vezették el az Érintettet az Adatkezelőhöz, az országot, a régiót és adott esetben a várost,
ahonnan belép az Érintett, valamint a honlapra belépő mobil eszközök arányát;
rögzítsék a számítógép egerének mozgását, az egérrel végrehajtott kattintásokat és görgetést
is, hogy az Adatkezelő megértse, hogy a honlap mely területei érdeklik különösen a
felhasználókat.

1.6.3. Ezeket az adatokat nem az Érintett nevéhez vagy felhasználói profiljához kapcsolódóan
használja fel az Adatkezelő, hanem statisztikai kimutatás részeként dolgozza azokat fel. Ennek
eredményeként a felhasználók igényeinek megfelelően tudja alakítani a honlap tartalmát és
optimalizálni a kínálatát. Az Érintett számítógépének technikai okok miatt továbbított IP címe
automatikusan anonimizált és nem enged következtetéseket levonni az egyéni felhasználóra nézve.
1.6.4. Jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont.
1.7. Hozzájáruláson alapuló sütik

1.7.1. Azon sütiket, amelyek nem feltétlenül szükségesek és nem funkció vagy teljesítmény sütik, így
például a reklám / marketing sütiket, csak a kifejezett hozzájárulásával használja az Adatkezelő.
1.7.2. Az Adatkezelő fenntartja továbbá a jogot, hogy azon adatokat, amelyekhez a honlap látogatói
szokásainak az anonim elemzéséből a sütik által jut hozzá, felhasználja annak érdekében, hogy a
honlapon bizonyos termékeinek egyes reklámjait megjelenítse. Mindez az Érintett előnyére válik, mert
olyan reklámot vagy tartalmat jelenít meg az Adatkezelő ezáltal, amelyről úgy gondolja, hogy érdekli az
Érintettet a böngészési szokásai alapján, ezáltal kevesebb olyan véletlenszerűen megjelenő reklámot
vagy tartalmat fog látni, amely kevésbé esik egybe az Érintett igényeivel.
1.7.3. A marketing sütik külső reklámtársaságoktól érkeznek (Harmadik Fél sütijei) és az Érintett által
látogatott honlapokról gyűjt információt annak érdekében, hogy az Érintettnek célcsoportra irányuló
reklámot készítsen.
1.7.4. Jogalap: a GDPR 6. cikk (1) bekezdése a) pont.
1.7.5. Az online reklámozáshoz használt sütiket letilthatja az Érintett önszabályozó programok
keretében számos országban létrehozott olyan eszközök révén, amelyek biztosítják az Érintett
választási
lehetőségének
az
érvényesülését,
mint
amilyen
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az
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https://www.aboutads.info/choices/
vagy
az
európai
http://www.youronlinechoices.com/hu/.
A hozzájáruláson alapuló sütik használatához való hozzájárulását egyénileg, a jövőre nézve bármikor
visszavonhatja az Érintett a süti beállításainak megfelelő módosításával.
1.8. A sütik kezelése és törlése
Az Érintett a böngészőjét beállíthatja ( Explorer itt, Google Chrome itt, Mozilla Firefox itt, Safari itt) úgy,
hogy az a sütik mentését főszabályként ne engedje meg, és/vagy úgy, hogy a böngésző minden
alkalommal rákérdezzen arra, hogy az Érintett egyetért-e a sütik bekapcsolásával. Az Érintett bármikor
törölheti azon sütiket, amelyeket ismételten bekapcsolt. A böngésző súgó funkciója használatával
részletes tájékoztatást kaphat az Érintett ennek működéséről. A sütik használatának általános
érvénnyel történő kikapcsolása korlátozhatja a honlap bizonyos funkcióinak működését.
1.9. Google Analytics
1.9.1. A honlap Google Analytics-et, a Google Inc. („Google”) webes elemző szolgáltatását használja.
Ennek során a Google Analytics a süti egy meghatározott formáját használja, amelyet az Érintett
számítógépe tárol, és amely lehetővé teszi a honlap Érintett által történő használatának elemzését. A
süti által a honlap Érintett általi használatáról létrehozott információt általában egy, az Egyesült
Államokban található Google szerverre továbbítják, majd ott tárolják.
1.9.2. A sütik tárolását megakadályozhatja az Érintett, ha a böngészőszoftverének használata során a
megfelelő beállításokat alkalmazza. Emellett a https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en címen
elérhető böngésző beépülő modul letöltésével és telepítésével megakadályozhatja az Érintett, hogy a
Google rögzítse és kezelje a süti által létrehozott, a honlap Érintett által történő használatával
kapcsolatos adatokat (beleértve az IP címét).
1.9.3. A honlap a Google Analytics-et használja a felhasználói azonosítón keresztül megvalósuló
látogatóáramlás eszköztől független elemzésére is. Az Érintett által történő használat különböző
eszközök közötti követését kikapcsolhatja a Google fiókjában az „Információim”, „Személyes
információk” alatt.
1.9.4. Jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont.

edenredkartya.hu
Az Edenred Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely/hivatalos levelezési cím: 1134
Budapest, Váci út 45., cégjegyzékszám: 01-09-266926; elektronikus elérhetőség: ugyfelszolgalathu@edenred.com és dpo.hungary@edenred.com; címe: www.edenredkartya.hu (továbbiakban:
honlap) telefonszám: +36 1 413 3333, képviseli: Balázs Krisztián, a továbbiakban: Adatkezelő) a
vonatkozó, személyes adatok védelmét meghatározó jogszabályi rendelkezésekkel összhangban az
alábbiakban tájékoztatja a honlapra látógatókat a honlapon elhelyezett cookie-król / sütikről.
1.1. Amikor meglátogatja a honlapot, az Érintett számítógépe sütiket tárol. A sütik kisméretű
szövegfájlok, amelyeket a böngészője tárol az Érintett eszközén bizonyos információk mentése
érdekében. Amikor az Érintett a következő alkalommal ugyanazon eszköz igénybevételével látogatja
meg honlapot, a sütikben mentett információ vagy a honlapra („Első Fél süti-ja”) továbbítódik vagy egy
másik olyan honlapra, amelyhez a süti tartozik („Harmadik Fél süti-ja”).
1.2. A mentett és visszaküldött információn keresztül a honlap felismeri, hogy az Érintett korábban
már belépett oda és meglátogatta azt az eszközön használt böngészővel. Ezt az információt arra
használja az Adatkezelő, hogy a honlapot az Érintett preferenciáival összhangban optimális módon
tervezze és jelenítse meg. Ebben a vonatkozásban kizárólag maga a süti kerül azonosításra az Érintett
eszközén. Ezen a mértéken túl az Érintett személyes adatait csak a kifejezett hozzájárulásával, vagy
abban az esetben menti az Adatkezelő, ha az feltétlenül szükséges az Érintett részére felkínált és az
Érintett által elért szolgáltatás használatához.
1.3. A honlap a sütik alábbi típusait használja, amely sütik terjedelmére és funkciójára vonatkozó
magyarázat alább található:




Feltétlenül szükséges sütik
Funkció és Teljesítmény sütik
Hozzájáruláson alapuló sütik

1.4. A honlap az alábbi sütiket használja:
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1.5. Feltétlenül szükséges sütik
1.5.1. A feltétlenül szükséges sütik olyan funkciókat biztosítanak, amelyek nélkül a honlap nem
használható rendeltetésszerűen. Ezen sütiket kizárólag az Adatkezelő használja, ezért ezek az Első Fél
sütijei. Ez azt jelenti, hogy a sütikben tárolt valamennyi információ visszakerül a honlapra.
1.5.2. A feltétlenül szükséges sütik például arra szolgálnak, hogy Érintett, mint regisztrált felhasználó
mindig bejelentkezve maradjon, amikor a honlap különböző aloldalaira belép, és így ne kelljen minden
alkalommal újra beírnia a belépési adatait egy új oldalra történő belépéskor.
1.5.3. A feltétlenül szükséges sütik használata a honlapon az Érintett hozzájárulása nélkül lehetséges.
A feltétlenül szükséges sütik ezért egyénileg nem aktiválhatók és deaktiválhatók. Az Érintett ugyanakkor
bármikor kikapcsolhatja a sütiket a böngészőjében (lásd 1.8 pont).
1.5.4. Jogalap: GDPR 6.cikk (1) bekezdés b) pont.
1.6. Funkció és Teljesítmény sütik
1.6.1. A funkció sütik lehetővé teszik, hogy a honlap már megadott adatokat tároljon (mint például a
regisztrált név vagy nyelvválasztás), és ezen adatok alapján tökéletesített és személyre szabottabb
funkciókat kínáljon. Ezen sütik csak anonim adatokat gyűjtenek és tárolnak, hogy ne tudják követni az
Érintett egyéb honlapokon való mozgását.
1.6.2. A teljesítmény sütik arról gyűjtenek adatokat, hogy hogyan használják a honlapot, annak
érdekében, hogy a honlap vonzerejét, tartalmát és funkcióit javítsa az Adatkezelő. Ezen sütik segítenek
például meghatározni, hogy a honlap aloldalai látogatottak-e, illetve, hogy mely aloldalak a látogatottak,
valamint, hogy a felhasználókat különösen mely tartalmak érdeklik. A teljesítmény süt arra is szolgálnak,
hogy




rögzítsék különösen egy oldal látogatásainak a számát, az aloldalakra való belépések számát,
a honlapon eltöltött időt, a látogatott oldalak sorrendjét, azt, hogy melyik keresési kifejezések
vezették el az Érintettet az Adatkezelőhöz, az országot, a régiót és adott esetben a várost,
ahonnan belép az Érintett, valamint a honlapra belépő mobil eszközök arányát;
rögzítsék a számítógép egerének mozgását, az egérrel végrehajtott kattintásokat és görgetést
is, hogy az Adatkezelő megértse, hogy a honlap mely területei érdeklik különösen a
felhasználókat.

1.6.3. Ezeket az adatokat nem az Érintett nevéhez vagy felhasználói profiljához kapcsolódóan
használja fel az Adatkezelő, hanem statisztikai kimutatás részeként dolgozza azokat fel. Ennek
eredményeként a felhasználók igényeinek megfelelően tudja alakítani a honlap tartalmát és
optimalizálni a kínálatát. Az Érintett számítógépének technikai okok miatt továbbított IP címe
automatikusan anonimizált és nem enged következtetéseket levonni az egyéni felhasználóra nézve.
1.6.4. Jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont.
1.7. Hozzájáruláson alapuló sütik
1.7.1. Azon sütiket, amelyek nem feltétlenül szükségesek és nem funkció vagy teljesítmény sütik, így
például a reklám / marketing sütiket, csak a kifejezett hozzájárulásával használja az Adatkezelő.
1.7.2. Az Adatkezelő fenntartja továbbá a jogot, hogy azon adatokat, amelyekhez a honlap látogatói
szokásainak az anonim elemzéséből a sütik által jut hozzá, felhasználja annak érdekében, hogy a
honlapon bizonyos termékeinek egyes reklámjait megjelenítse. Mindez az Érintett előnyére válik, mert
olyan reklámot vagy tartalmat jelenít meg az Adatkezelő ezáltal, amelyről úgy gondolja, hogy érdekli az

Érintettet a böngészési szokásai alapján, ezáltal kevesebb olyan véletlenszerűen megjelenő reklámot
vagy tartalmat fog látni, amely kevésbé esik egybe az Érintett igényeivel.
1.7.3. A marketing sütik külső reklámtársaságoktól érkeznek (Harmadik Fél sütijei) és az Érintett által
látogatott honlapokról gyűjt információt annak érdekében, hogy az Érintettnek célcsoportra irányuló
reklámot készítsen.
1.7.4. Jogalap: a GDPR 6. cikk (1) bekezdése a) pont.
1.7.5. Az online reklámozáshoz használt sütiket letilthatja az Érintett önszabályozó programok
keretében számos országban létrehozott olyan eszközök révén, amelyek biztosítják az Érintett
választási
lehetőségének
az
érvényesülését,
mint
amilyen
például
az
amerikai
https://www.aboutads.info/choices/
vagy
az
európai
http://www.youronlinechoices.com/hu/.
A hozzájáruláson alapuló sütik használatához való hozzájárulását egyénileg, a jövőre nézve bármikor
visszavonhatja az Érintett a süti beállításainak megfelelő módosításával.
1.8. A sütik kezelése és törlése
Az Érintett a böngészőjét beállíthatja ( Explorer itt, Google Chrome itt, Mozilla Firefox itt, Safari itt) úgy,
hogy az a sütik mentését főszabályként ne engedje meg, és/vagy úgy, hogy a böngésző minden
alkalommal rákérdezzen arra, hogy az Érintett egyetért-e a sütik bekapcsolásával. Az Érintett bármikor
törölheti azon sütiket, amelyeket ismételten bekapcsolt. A böngésző súgó funkciója használatával
részletes tájékoztatást kaphat az Érintett ennek működéséről. A sütik használatának általános
érvénnyel történő kikapcsolása korlátozhatja a honlap bizonyos funkcióinak működését.
1.9. Google Analytics
1.9.1. A honlap Google Analytics-et, a Google Inc. („Google”) webes elemző szolgáltatását használja.
Ennek során a Google Analytics a süti egy meghatározott formáját használja, amelyet az Érintett
számítógépe tárol, és amely lehetővé teszi a honlap Érintett által történő használatának elemzését. A
süti által a honlap Érintett általi használatáról létrehozott információt általában egy, az Egyesült
Államokban található Google szerverre továbbítják, majd ott tárolják.
1.9.2. A sütik tárolását megakadályozhatja az Érintett, ha a böngészőszoftverének használata során a
megfelelő beállításokat alkalmazza. Emellett a https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en címen
elérhető böngésző beépülő modul letöltésével és telepítésével megakadályozhatja az Érintett, hogy a
Google rögzítse és kezelje a süti által létrehozott, a honlap Érintett által történő használatával
kapcsolatos adatokat (beleértve az IP címét).
1.9.3. A honlap a Google Analytics-et használja a felhasználói azonosítón keresztül megvalósuló
látogatóáramlás eszköztől független elemzésére is. Az Érintett által történő használat különböző
eszközök közötti követését kikapcsolhatja a Google fiókjában az „Információim”, „Személyes
információk” alatt.
1.9.4. Jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont.

myaccount.edenredkartya.hu
Az Edenred Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely/hivatalos levelezési cím: 1134
Budapest, Váci út 45., cégjegyzékszám: 01-09-266926; elektronikus elérhetőség: ugyfelszolgalathu@edenred.com és dpo.hungary@edenred.com; címe: www.myaccount.edenredkartya.hu
(továbbiakban: honlap) telefonszám: +36 1 413 3333, képviseli: Balázs Krisztián, a
továbbiakban: Adatkezelő) a vonatkozó, személyes adatok védelmét meghatározó jogszabályi
rendelkezésekkel összhangban az alábbiakban tájékoztatja a honlapra látógatókat a honlapon
elhelyezett cookie-król / sütikről.
1.1. Amikor meglátogatja a honlapot, az Érintett számítógépe sütiket tárol. A sütik kisméretű
szövegfájlok, amelyeket a böngészője tárol az Érintett eszközén bizonyos információk mentése
érdekében. Amikor az Érintett a következő alkalommal ugyanazon eszköz igénybevételével látogatja
meg honlapot, a sütikben mentett információ vagy a honlapra („Első Fél süti-ja”) továbbítódik vagy egy
másik olyan honlapra, amelyhez a süti tartozik („Harmadik Fél süti-ja”).
1.2. A mentett és visszaküldött információn keresztül a honlap felismeri, hogy az Érintett korábban
már belépett oda és meglátogatta azt az eszközön használt böngészővel. Ezt az információt arra
használja az Adatkezelő, hogy a honlapot az Érintett preferenciáival összhangban optimális módon
tervezze és jelenítse meg. Ebben a vonatkozásban kizárólag maga a süti kerül azonosításra az Érintett
eszközén. Ezen a mértéken túl az Érintett személyes adatait csak a kifejezett hozzájárulásával, vagy
abban az esetben menti az Adatkezelő, ha az feltétlenül szükséges az Érintett részére felkínált és az
Érintett által elért szolgáltatás használatához.
1.3. A honlap a sütik alábbi típusait használja, amely sütik terjedelmére és funkciójára vonatkozó
magyarázat alább található:




Feltétlenül szükséges sütik
Funkció és Teljesítmény sütik
Hozzájáruláson alapuló sütik

1.4. A honlap az alábbi sütiket használja:
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1.5. Feltétlenül szükséges sütik
1.5.1. A feltétlenül szükséges sütik olyan funkciókat biztosítanak, amelyek nélkül a honlap nem
használható rendeltetésszerűen. Ezen sütiket kizárólag az Adatkezelő használja, ezért ezek az Első Fél
sütijei. Ez azt jelenti, hogy a sütikben tárolt valamennyi információ visszakerül a honlapra.
1.5.2. A feltétlenül szükséges sütik például arra szolgálnak, hogy Érintett, mint regisztrált felhasználó
mindig bejelentkezve maradjon, amikor a honlap különböző aloldalaira belép, és így ne kelljen minden
alkalommal újra beírnia a belépési adatait egy új oldalra történő belépéskor.
1.5.3. A feltétlenül szükséges sütik használata a honlapon az Érintett hozzájárulása nélkül lehetséges.
A feltétlenül szükséges sütik ezért egyénileg nem aktiválhatók és deaktiválhatók. Az Érintett ugyanakkor
bármikor kikapcsolhatja a sütiket a böngészőjében (lásd 1.8 pont).
1.5.4. Jogalap: GDPR 6.cikk (1) bekezdés b) pont.
1.6. Funkció és Teljesítmény sütik
1.6.1. A funkció sütik lehetővé teszik, hogy a honlap már megadott adatokat tároljon (mint például a
regisztrált név vagy nyelvválasztás), és ezen adatok alapján tökéletesített és személyre szabottabb
funkciókat kínáljon. Ezen sütik csak anonim adatokat gyűjtenek és tárolnak, hogy ne tudják követni az
Érintett egyéb honlapokon való mozgását.
1.6.2. A teljesítmény sütik arról gyűjtenek adatokat, hogy hogyan használják a honlapot, annak
érdekében, hogy a honlap vonzerejét, tartalmát és funkcióit javítsa az Adatkezelő. Ezen sütik segítenek
például meghatározni, hogy a honlap aloldalai látogatottak-e, illetve, hogy mely aloldalak a látogatottak,
valamint, hogy a felhasználókat különösen mely tartalmak érdeklik. A teljesítmény süt arra is szolgálnak,
hogy




rögzítsék különösen egy oldal látogatásainak a számát, az aloldalakra való belépések számát,
a honlapon eltöltött időt, a látogatott oldalak sorrendjét, azt, hogy melyik keresési kifejezések
vezették el az Érintettet az Adatkezelőhöz, az országot, a régiót és adott esetben a várost,
ahonnan belép az Érintett, valamint a honlapra belépő mobil eszközök arányát;
rögzítsék a számítógép egerének mozgását, az egérrel végrehajtott kattintásokat és görgetést
is, hogy az Adatkezelő megértse, hogy a honlap mely területei érdeklik különösen a
felhasználókat.

1.6.3. Ezeket az adatokat nem az Érintett nevéhez vagy felhasználói profiljához kapcsolódóan
használja fel az Adatkezelő, hanem statisztikai kimutatás részeként dolgozza azokat fel. Ennek
eredményeként a felhasználók igényeinek megfelelően tudja alakítani a honlap tartalmát és
optimalizálni a kínálatát. Az Érintett számítógépének technikai okok miatt továbbított IP címe
automatikusan anonimizált és nem enged következtetéseket levonni az egyéni felhasználóra nézve.
1.6.4. Jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont.
1.7. Hozzájáruláson alapuló sütik
1.7.1. Azon sütiket, amelyek nem feltétlenül szükségesek és nem funkció vagy teljesítmény sütik, így
például a reklám / marketing sütiket, csak a kifejezett hozzájárulásával használja az Adatkezelő.

1.7.2. Az Adatkezelő fenntartja továbbá a jogot, hogy azon adatokat, amelyekhez a honlap látogatói
szokásainak az anonim elemzéséből a sütik által jut hozzá, felhasználja annak érdekében, hogy a
honlapon bizonyos termékeinek egyes reklámjait megjelenítse. Mindez az Érintett előnyére válik, mert
olyan reklámot vagy tartalmat jelenít meg az Adatkezelő ezáltal, amelyről úgy gondolja, hogy érdekli az
Érintettet a böngészési szokásai alapján, ezáltal kevesebb olyan véletlenszerűen megjelenő reklámot
vagy tartalmat fog látni, amely kevésbé esik egybe az Érintett igényeivel.
1.7.3. A marketing sütik külső reklámtársaságoktól érkeznek (Harmadik Fél sütijei) és az Érintett által
látogatott honlapokról gyűjt információt annak érdekében, hogy az Érintettnek célcsoportra irányuló
reklámot készítsen.
1.7.4. Jogalap: a GDPR 6. cikk (1) bekezdése a) pont.
1.7.5. Az online reklámozáshoz használt sütiket letilthatja az Érintett önszabályozó programok
keretében számos országban létrehozott olyan eszközök révén, amelyek biztosítják az Érintett
választási
lehetőségének
az
érvényesülését,
mint
amilyen
például
az
amerikai
https://www.aboutads.info/choices/
vagy
az
európai
http://www.youronlinechoices.com/hu/.
A hozzájáruláson alapuló sütik használatához való hozzájárulását egyénileg, a jövőre nézve bármikor
visszavonhatja az Érintett a süti beállításainak megfelelő módosításával.
1.8. A sütik kezelése és törlése
Az Érintett a böngészőjét beállíthatja ( Explorer itt, Google Chrome itt, Mozilla Firefox itt, Safari itt) úgy,
hogy az a sütik mentését főszabályként ne engedje meg, és/vagy úgy, hogy a böngésző minden
alkalommal rákérdezzen arra, hogy az Érintett egyetért-e a sütik bekapcsolásával. Az Érintett bármikor
törölheti azon sütiket, amelyeket ismételten bekapcsolt. A böngésző súgó funkciója használatával
részletes tájékoztatást kaphat az Érintett ennek működéséről. A sütik használatának általános
érvénnyel történő kikapcsolása korlátozhatja a honlap bizonyos funkcióinak működését.
1.9. Google Analytics
1.9.1. A honlap Google Analytics-et, a Google Inc. („Google”) webes elemző szolgáltatását használja.
Ennek során a Google Analytics a süti egy meghatározott formáját használja, amelyet az Érintett
számítógépe tárol, és amely lehetővé teszi a honlap Érintett által történő használatának elemzését. A
süti által a honlap Érintett általi használatáról létrehozott információt általában egy, az Egyesült
Államokban található Google szerverre továbbítják, majd ott tárolják.
1.9.2. A sütik tárolását megakadályozhatja az Érintett, ha a böngészőszoftverének használata során a
megfelelő beállításokat alkalmazza. Emellett a https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en címen
elérhető böngésző beépülő modul letöltésével és telepítésével megakadályozhatja az Érintett, hogy a
Google rögzítse és kezelje a süti által létrehozott, a honlap Érintett által történő használatával
kapcsolatos adatokat (beleértve az IP címét).
1.9.3. A honlap a Google Analytics-et használja a felhasználói azonosítón keresztül megvalósuló
látogatóáramlás eszköztől független elemzésére is. Az Érintett által történő használat különböző
eszközök közötti követését kikapcsolhatja a Google fiókjában az „Információim”, „Személyes
információk” alatt.
1.9.4. Jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont.

edenredelfogadohely.hu
Az Edenred Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely/hivatalos levelezési cím: 1134
Budapest, Váci út 45., cégjegyzékszám: 01-09-266926; elektronikus elérhetőség: ugyfelszolgalathu@edenred.com és dpo.hungary@edenred.com; címe: www.edenredelfogadohely.hu (továbbiakban:
honlap) telefonszám: +36 1 413 3333, képviseli: Balázs Krisztián, a továbbiakban: Adatkezelő) a
vonatkozó, személyes adatok védelmét meghatározó jogszabályi rendelkezésekkel összhangban az
alábbiakban tájékoztatja a honlapra látógatókat a honlapon elhelyezett cookie-król / sütikről.
1.1. Amikor meglátogatja a honlapot, az Érintett számítógépe sütiket tárol. A sütik kisméretű
szövegfájlok, amelyeket a böngészője tárol az Érintett eszközén bizonyos információk mentése
érdekében. Amikor az Érintett a következő alkalommal ugyanazon eszköz igénybevételével látogatja
meg honlapot, a sütikben mentett információ vagy a honlapra („Első Fél süti-ja”) továbbítódik vagy egy
másik olyan honlapra, amelyhez a süti tartozik („Harmadik Fél süti-ja”).
1.2. A mentett és visszaküldött információn keresztül a honlap felismeri, hogy az Érintett korábban
már belépett oda és meglátogatta azt az eszközön használt böngészővel. Ezt az információt arra
használja az Adatkezelő, hogy a honlapot az Érintett preferenciáival összhangban optimális módon
tervezze és jelenítse meg. Ebben a vonatkozásban kizárólag maga a süti kerül azonosításra az Érintett
eszközén. Ezen a mértéken túl az Érintett személyes adatait csak a kifejezett hozzájárulásával, vagy
abban az esetben menti az Adatkezelő, ha az feltétlenül szükséges az Érintett részére felkínált és az
Érintett által elért szolgáltatás használatához.
1.3. A honlap a sütik alábbi típusait használja, amely sütik terjedelmére és funkciójára vonatkozó
magyarázat alább található:




Feltétlenül szükséges sütik
Funkció és Teljesítmény sütik
Hozzájáruláson alapuló sütik

1.4. A honlap az alábbi sütiket használja:
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1.5. Feltétlenül szükséges sütik
1.5.1. A feltétlenül szükséges sütik olyan funkciókat biztosítanak, amelyek nélkül a honlap nem
használható rendeltetésszerűen. Ezen sütiket kizárólag az Adatkezelő használja, ezért ezek az Első Fél
sütijei. Ez azt jelenti, hogy a sütikben tárolt valamennyi információ visszakerül a honlapra.
1.5.2. A feltétlenül szükséges sütik például arra szolgálnak, hogy Érintett, mint regisztrált felhasználó
mindig bejelentkezve maradjon, amikor a honlap különböző aloldalaira belép, és így ne kelljen minden
alkalommal újra beírnia a belépési adatait egy új oldalra történő belépéskor.
1.5.3. A feltétlenül szükséges sütik használata a honlapon az Érintett hozzájárulása nélkül lehetséges.
A feltétlenül szükséges sütik ezért egyénileg nem aktiválhatók és deaktiválhatók. Az Érintett ugyanakkor
bármikor kikapcsolhatja a sütiket a böngészőjében (lásd 1.8 pont).
1.5.4. Jogalap: GDPR 6.cikk (1) bekezdés b) pont.
1.6. Funkció és Teljesítmény sütik
1.6.1. A funkció sütik lehetővé teszik, hogy a honlap már megadott adatokat tároljon (mint például a
regisztrált név vagy nyelvválasztás), és ezen adatok alapján tökéletesített és személyre szabottabb
funkciókat kínáljon. Ezen sütik csak anonim adatokat gyűjtenek és tárolnak, hogy ne tudják követni az
Érintett egyéb honlapokon való mozgását.
1.6.2. A teljesítmény sütik arról gyűjtenek adatokat, hogy hogyan használják a honlapot, annak
érdekében, hogy a honlap vonzerejét, tartalmát és funkcióit javítsa az Adatkezelő. Ezen sütik segítenek
például meghatározni, hogy a honlap aloldalai látogatottak-e, illetve, hogy mely aloldalak a látogatottak,
valamint, hogy a felhasználókat különösen mely tartalmak érdeklik. A teljesítmény süt arra is szolgálnak,
hogy




rögzítsék különösen egy oldal látogatásainak a számát, az aloldalakra való belépések számát,
a honlapon eltöltött időt, a látogatott oldalak sorrendjét, azt, hogy melyik keresési kifejezések
vezették el az Érintettet az Adatkezelőhöz, az országot, a régiót és adott esetben a várost,
ahonnan belép az Érintett, valamint a honlapra belépő mobil eszközök arányát;
rögzítsék a számítógép egerének mozgását, az egérrel végrehajtott kattintásokat és görgetést
is, hogy az Adatkezelő megértse, hogy a honlap mely területei érdeklik különösen a
felhasználókat.

1.6.3. Ezeket az adatokat nem az Érintett nevéhez vagy felhasználói profiljához kapcsolódóan
használja fel az Adatkezelő, hanem statisztikai kimutatás részeként dolgozza azokat fel. Ennek
eredményeként a felhasználók igényeinek megfelelően tudja alakítani a honlap tartalmát és
optimalizálni a kínálatát. Az Érintett számítógépének technikai okok miatt továbbított IP címe
automatikusan anonimizált és nem enged következtetéseket levonni az egyéni felhasználóra nézve.

1.6.4. Jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont.
1.7. Hozzájáruláson alapuló sütik
1.7.1. Azon sütiket, amelyek nem feltétlenül szükségesek és nem funkció vagy teljesítmény sütik, így
például a reklám / marketing sütiket, csak a kifejezett hozzájárulásával használja az Adatkezelő.
1.7.2. Az Adatkezelő fenntartja továbbá a jogot, hogy azon adatokat, amelyekhez a honlap látogatói
szokásainak az anonim elemzéséből a sütik által jut hozzá, felhasználja annak érdekében, hogy a
honlapon bizonyos termékeinek egyes reklámjait megjelenítse. Mindez az Érintett előnyére válik, mert
olyan reklámot vagy tartalmat jelenít meg az Adatkezelő ezáltal, amelyről úgy gondolja, hogy érdekli az
Érintettet a böngészési szokásai alapján, ezáltal kevesebb olyan véletlenszerűen megjelenő reklámot
vagy tartalmat fog látni, amely kevésbé esik egybe az Érintett igényeivel.
1.7.3. A marketing sütik külső reklámtársaságoktól érkeznek (Harmadik Fél sütijei) és az Érintett által
látogatott honlapokról gyűjt információt annak érdekében, hogy az Érintettnek célcsoportra irányuló
reklámot készítsen.
1.7.4. Jogalap: a GDPR 6. cikk (1) bekezdése a) pont.
1.7.5. Az online reklámozáshoz használt sütiket letilthatja az Érintett önszabályozó programok
keretében számos országban létrehozott olyan eszközök révén, amelyek biztosítják az Érintett
választási
lehetőségének
az
érvényesülését,
mint
amilyen
például
az
amerikai
https://www.aboutads.info/choices/
vagy
az
európai
http://www.youronlinechoices.com/hu/.
A hozzájáruláson alapuló sütik használatához való hozzájárulását egyénileg, a jövőre nézve bármikor
visszavonhatja az Érintett a süti beállításainak megfelelő módosításával.
1.8. A sütik kezelése és törlése
Az Érintett a böngészőjét beállíthatja ( Explorer itt, Google Chrome itt, Mozilla Firefox itt, Safari itt) úgy,
hogy az a sütik mentését főszabályként ne engedje meg, és/vagy úgy, hogy a böngésző minden
alkalommal rákérdezzen arra, hogy az Érintett egyetért-e a sütik bekapcsolásával. Az Érintett bármikor
törölheti azon sütiket, amelyeket ismételten bekapcsolt. A böngésző súgó funkciója használatával
részletes tájékoztatást kaphat az Érintett ennek működéséről. A sütik használatának általános
érvénnyel történő kikapcsolása korlátozhatja a honlap bizonyos funkcióinak működését.
1.9. Google Analytics
1.9.1. A honlap Google Analytics-et, a Google Inc. („Google”) webes elemző szolgáltatását használja.
Ennek során a Google Analytics a süti egy meghatározott formáját használja, amelyet az Érintett
számítógépe tárol, és amely lehetővé teszi a honlap Érintett által történő használatának elemzését. A
süti által a honlap Érintett általi használatáról létrehozott információt általában egy, az Egyesült
Államokban található Google szerverre továbbítják, majd ott tárolják.
1.9.2. A sütik tárolását megakadályozhatja az Érintett, ha a böngészőszoftverének használata során a
megfelelő beállításokat alkalmazza. Emellett a https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en címen
elérhető böngésző beépülő modul letöltésével és telepítésével megakadályozhatja az Érintett, hogy a
Google rögzítse és kezelje a süti által létrehozott, a honlap Érintett által történő használatával
kapcsolatos adatokat (beleértve az IP címét).
1.9.3. A honlap a Google Analytics-et használja a felhasználói azonosítón keresztül megvalósuló
látogatóáramlás eszköztől független elemzésére is. Az Érintett által történő használat különböző
eszközök közötti követését kikapcsolhatja a Google fiókjában az „Információim”, „Személyes
információk” alatt.

1.9.4. Jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont.

portal.edenredelfogadohely.hu
Az Edenred Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely/hivatalos levelezési cím: 1134
Budapest, Váci út 45., cégjegyzékszám: 01-09-266926; elektronikus elérhetőség: ugyfelszolgalathu@edenred.com és dpo.hungary@edenred.com; címe: www.portal.edenredelfogadohely.hu
(továbbiakban: honlap) telefonszám: +36 1 413 3333, képviseli: Balázs Krisztián, a
továbbiakban: Adatkezelő) a vonatkozó, személyes adatok védelmét meghatározó jogszabályi
rendelkezésekkel összhangban az alábbiakban tájékoztatja a honlapra látógatókat a honlapon
elhelyezett cookie-król / sütikről.
1.1. Amikor meglátogatja a honlapot, az Érintett számítógépe sütiket tárol. A sütik kisméretű
szövegfájlok, amelyeket a böngészője tárol az Érintett eszközén bizonyos információk mentése
érdekében. Amikor az Érintett a következő alkalommal ugyanazon eszköz igénybevételével látogatja
meg honlapot, a sütikben mentett információ vagy a honlapra („Első Fél süti-ja”) továbbítódik vagy egy
másik olyan honlapra, amelyhez a süti tartozik („Harmadik Fél süti-ja”).
1.2. A mentett és visszaküldött információn keresztül a honlap felismeri, hogy az Érintett korábban
már belépett oda és meglátogatta azt az eszközön használt böngészővel. Ezt az információt arra
használja az Adatkezelő, hogy a honlapot az Érintett preferenciáival összhangban optimális módon
tervezze és jelenítse meg. Ebben a vonatkozásban kizárólag maga a süti kerül azonosításra az Érintett
eszközén. Ezen a mértéken túl az Érintett személyes adatait csak a kifejezett hozzájárulásával, vagy
abban az esetben menti az Adatkezelő, ha az feltétlenül szükséges az Érintett részére felkínált és az
Érintett által elért szolgáltatás használatához.
1.3. A honlap a sütik alábbi típusait használja, amely sütik terjedelmére és funkciójára vonatkozó
magyarázat alább található:




Feltétlenül szükséges sütik
Funkció és Teljesítmény sütik
Hozzájáruláson alapuló sütik

1.4. A honlap az alábbi sütiket használja:
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1.5. Feltétlenül szükséges sütik
1.5.1. A feltétlenül szükséges sütik olyan funkciókat biztosítanak, amelyek nélkül a honlap nem
használható rendeltetésszerűen. Ezen sütiket kizárólag az Adatkezelő használja, ezért ezek az Első Fél
sütijei. Ez azt jelenti, hogy a sütikben tárolt valamennyi információ visszakerül a honlapra.
1.5.2. A feltétlenül szükséges sütik például arra szolgálnak, hogy Érintett, mint regisztrált felhasználó
mindig bejelentkezve maradjon, amikor a honlap különböző aloldalaira belép, és így ne kelljen minden
alkalommal újra beírnia a belépési adatait egy új oldalra történő belépéskor.
1.5.3. A feltétlenül szükséges sütik használata a honlapon az Érintett hozzájárulása nélkül lehetséges.
A feltétlenül szükséges sütik ezért egyénileg nem aktiválhatók és deaktiválhatók. Az Érintett ugyanakkor
bármikor kikapcsolhatja a sütiket a böngészőjében (lásd 1.8 pont).
1.5.4. Jogalap: GDPR 6.cikk (1) bekezdés b) pont.
1.6. Funkció és Teljesítmény sütik
1.6.1. A funkció sütik lehetővé teszik, hogy a honlap már megadott adatokat tároljon (mint például a
regisztrált név vagy nyelvválasztás), és ezen adatok alapján tökéletesített és személyre szabottabb
funkciókat kínáljon. Ezen sütik csak anonim adatokat gyűjtenek és tárolnak, hogy ne tudják követni az
Érintett egyéb honlapokon való mozgását.
1.6.2. A teljesítmény sütik arról gyűjtenek adatokat, hogy hogyan használják a honlapot, annak
érdekében, hogy a honlap vonzerejét, tartalmát és funkcióit javítsa az Adatkezelő. Ezen sütik segítenek
például meghatározni, hogy a honlap aloldalai látogatottak-e, illetve, hogy mely aloldalak a látogatottak,
valamint, hogy a felhasználókat különösen mely tartalmak érdeklik. A teljesítmény süt arra is szolgálnak,
hogy




rögzítsék különösen egy oldal látogatásainak a számát, az aloldalakra való belépések számát,
a honlapon eltöltött időt, a látogatott oldalak sorrendjét, azt, hogy melyik keresési kifejezések
vezették el az Érintettet az Adatkezelőhöz, az országot, a régiót és adott esetben a várost,
ahonnan belép az Érintett, valamint a honlapra belépő mobil eszközök arányát;
rögzítsék a számítógép egerének mozgását, az egérrel végrehajtott kattintásokat és görgetést
is, hogy az Adatkezelő megértse, hogy a honlap mely területei érdeklik különösen a
felhasználókat.

1.6.3. Ezeket az adatokat nem az Érintett nevéhez vagy felhasználói profiljához kapcsolódóan
használja fel az Adatkezelő, hanem statisztikai kimutatás részeként dolgozza azokat fel. Ennek
eredményeként a felhasználók igényeinek megfelelően tudja alakítani a honlap tartalmát és
optimalizálni a kínálatát. Az Érintett számítógépének technikai okok miatt továbbított IP címe
automatikusan anonimizált és nem enged következtetéseket levonni az egyéni felhasználóra nézve.
1.6.4. Jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont.

1.7. Hozzájáruláson alapuló sütik
1.7.1. Azon sütiket, amelyek nem feltétlenül szükségesek és nem funkció vagy teljesítmény sütik, így
például a reklám / marketing sütiket, csak a kifejezett hozzájárulásával használja az Adatkezelő.
1.7.2. Az Adatkezelő fenntartja továbbá a jogot, hogy azon adatokat, amelyekhez a honlap látogatói
szokásainak az anonim elemzéséből a sütik által jut hozzá, felhasználja annak érdekében, hogy a
honlapon bizonyos termékeinek egyes reklámjait megjelenítse. Mindez az Érintett előnyére válik, mert
olyan reklámot vagy tartalmat jelenít meg az Adatkezelő ezáltal, amelyről úgy gondolja, hogy érdekli az
Érintettet a böngészési szokásai alapján, ezáltal kevesebb olyan véletlenszerűen megjelenő reklámot
vagy tartalmat fog látni, amely kevésbé esik egybe az Érintett igényeivel.
1.7.3. A marketing sütik külső reklámtársaságoktól érkeznek (Harmadik Fél sütijei) és az Érintett által
látogatott honlapokról gyűjt információt annak érdekében, hogy az Érintettnek célcsoportra irányuló
reklámot készítsen.
1.7.4. Jogalap: a GDPR 6. cikk (1) bekezdése a) pont.
1.7.5. Az online reklámozáshoz használt sütiket letilthatja az Érintett önszabályozó programok
keretében számos országban létrehozott olyan eszközök révén, amelyek biztosítják az Érintett
választási
lehetőségének
az
érvényesülését,
mint
amilyen
például
az
amerikai
https://www.aboutads.info/choices/
vagy
az
európai
http://www.youronlinechoices.com/hu/.
A hozzájáruláson alapuló sütik használatához való hozzájárulását egyénileg, a jövőre nézve bármikor
visszavonhatja az Érintett a süti beállításainak megfelelő módosításával.
1.8. A sütik kezelése és törlése
Az Érintett a böngészőjét beállíthatja ( Explorer itt, Google Chrome itt, Mozilla Firefox itt, Safari itt) úgy,
hogy az a sütik mentését főszabályként ne engedje meg, és/vagy úgy, hogy a böngésző minden
alkalommal rákérdezzen arra, hogy az Érintett egyetért-e a sütik bekapcsolásával. Az Érintett bármikor
törölheti azon sütiket, amelyeket ismételten bekapcsolt. A böngésző súgó funkciója használatával
részletes tájékoztatást kaphat az Érintett ennek működéséről. A sütik használatának általános
érvénnyel történő kikapcsolása korlátozhatja a honlap bizonyos funkcióinak működését.
1.9. Google Analytics
1.9.1. A honlap Google Analytics-et, a Google Inc. („Google”) webes elemző szolgáltatását használja.
Ennek során a Google Analytics a süti egy meghatározott formáját használja, amelyet az Érintett
számítógépe tárol, és amely lehetővé teszi a honlap Érintett által történő használatának elemzését. A
süti által a honlap Érintett általi használatáról létrehozott információt általában egy, az Egyesült
Államokban található Google szerverre továbbítják, majd ott tárolják.
1.9.2. A sütik tárolását megakadályozhatja az Érintett, ha a böngészőszoftverének használata során a
megfelelő beállításokat alkalmazza. Emellett a https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en címen
elérhető böngésző beépülő modul letöltésével és telepítésével megakadályozhatja az Érintett, hogy a
Google rögzítse és kezelje a süti által létrehozott, a honlap Érintett által történő használatával
kapcsolatos adatokat (beleértve az IP címét).
1.9.3. A honlap a Google Analytics-et használja a felhasználói azonosítón keresztül megvalósuló
látogatóáramlás eszköztől független elemzésére is. Az Érintett által történő használat különböző
eszközök közötti követését kikapcsolhatja a Google fiókjában az „Információim”, „Személyes
információk” alatt.
1.9.4. Jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont.

edenredonline.hu
Az Edenred Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely/hivatalos levelezési cím: 1134
Budapest, Váci út 45., cégjegyzékszám: 01-09-266926; elektronikus elérhetőség: ugyfelszolgalathu@edenred.com és dpo.hungary@edenred.com; címe: www.edenredonline.hu (továbbiakban:
honlap) telefonszám: +36 1 413 3333, képviseli: Balázs Krisztián, a továbbiakban: Adatkezelő) a
vonatkozó, személyes adatok védelmét meghatározó jogszabályi rendelkezésekkel összhangban az
alábbiakban tájékoztatja a honlapra látógatókat a honlapon elhelyezett cookie-król / sütikről.
1.1. Amikor meglátogatja a honlapot, az Érintett számítógépe sütiket tárol. A sütik kisméretű
szövegfájlok, amelyeket a böngészője tárol az Érintett eszközén bizonyos információk mentése
érdekében. Amikor az Érintett a következő alkalommal ugyanazon eszköz igénybevételével látogatja
meg honlapot, a sütikben mentett információ vagy a honlapra („Első Fél süti-ja”) továbbítódik vagy egy
másik olyan honlapra, amelyhez a süti tartozik („Harmadik Fél süti-ja”).
1.2. A mentett és visszaküldött információn keresztül a honlap felismeri, hogy az Érintett korábban
már belépett oda és meglátogatta azt az eszközön használt böngészővel. Ezt az információt arra
használja az Adatkezelő, hogy a honlapot az Érintett preferenciáival összhangban optimális módon
tervezze és jelenítse meg. Ebben a vonatkozásban kizárólag maga a süti kerül azonosításra az Érintett
eszközén. Ezen a mértéken túl az Érintett személyes adatait csak a kifejezett hozzájárulásával, vagy
abban az esetben menti az Adatkezelő, ha az feltétlenül szükséges az Érintett részére felkínált és az
Érintett által elért szolgáltatás használatához.
1.3. A honlap a sütik alábbi típusait használja, amely sütik terjedelmére és funkciójára vonatkozó
magyarázat alább található:




Feltétlenül szükséges sütik
Funkció és Teljesítmény sütik
Hozzájáruláson alapuló sütik

1.4. A honlap az alábbi sütiket használja:
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3 hónap

1.5. Feltétlenül szükséges sütik
1.5.1. A feltétlenül szükséges sütik olyan funkciókat biztosítanak, amelyek nélkül a honlap nem
használható rendeltetésszerűen. Ezen sütiket kizárólag az Adatkezelő használja, ezért ezek az Első Fél
sütijei. Ez azt jelenti, hogy a sütikben tárolt valamennyi információ visszakerül a honlapra.
1.5.2. A feltétlenül szükséges sütik például arra szolgálnak, hogy Érintett, mint regisztrált felhasználó
mindig bejelentkezve maradjon, amikor a honlap különböző aloldalaira belép, és így ne kelljen minden
alkalommal újra beírnia a belépési adatait egy új oldalra történő belépéskor.
1.5.3. A feltétlenül szükséges sütik használata a honlapon az Érintett hozzájárulása nélkül lehetséges.
A feltétlenül szükséges sütik ezért egyénileg nem aktiválhatók és deaktiválhatók. Az Érintett ugyanakkor
bármikor kikapcsolhatja a sütiket a böngészőjében (lásd 1.8 pont).
1.5.4. Jogalap: GDPR 6.cikk (1) bekezdés b) pont.
1.6. Funkció és Teljesítmény sütik
1.6.1. A funkció sütik lehetővé teszik, hogy a honlap már megadott adatokat tároljon (mint például a
regisztrált név vagy nyelvválasztás), és ezen adatok alapján tökéletesített és személyre szabottabb
funkciókat kínáljon. Ezen sütik csak anonim adatokat gyűjtenek és tárolnak, hogy ne tudják követni az
Érintett egyéb honlapokon való mozgását.
1.6.2. A teljesítmény sütik arról gyűjtenek adatokat, hogy hogyan használják a honlapot, annak
érdekében, hogy a honlap vonzerejét, tartalmát és funkcióit javítsa az Adatkezelő. Ezen sütik segítenek
például meghatározni, hogy a honlap aloldalai látogatottak-e, illetve, hogy mely aloldalak a látogatottak,
valamint, hogy a felhasználókat különösen mely tartalmak érdeklik. A teljesítmény süt arra is szolgálnak,
hogy


rögzítsék különösen egy oldal látogatásainak a számát, az aloldalakra való belépések számát,
a honlapon eltöltött időt, a látogatott oldalak sorrendjét, azt, hogy melyik keresési kifejezések
vezették el az Érintettet az Adatkezelőhöz, az országot, a régiót és adott esetben a várost,
ahonnan belép az Érintett, valamint a honlapra belépő mobil eszközök arányát;



rögzítsék a számítógép egerének mozgását, az egérrel végrehajtott kattintásokat és görgetést
is, hogy az Adatkezelő megértse, hogy a honlap mely területei érdeklik különösen a
felhasználókat.

1.6.3. Ezeket az adatokat nem az Érintett nevéhez vagy felhasználói profiljához kapcsolódóan
használja fel az Adatkezelő, hanem statisztikai kimutatás részeként dolgozza azokat fel. Ennek
eredményeként a felhasználók igényeinek megfelelően tudja alakítani a honlap tartalmát és
optimalizálni a kínálatát. Az Érintett számítógépének technikai okok miatt továbbított IP címe
automatikusan anonimizált és nem enged következtetéseket levonni az egyéni felhasználóra nézve.
1.6.4. Jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont.
1.7. Hozzájáruláson alapuló sütik
1.7.1. Azon sütiket, amelyek nem feltétlenül szükségesek és nem funkció vagy teljesítmény sütik, így
például a reklám / marketing sütiket, csak a kifejezett hozzájárulásával használja az Adatkezelő.
1.7.2. Az Adatkezelő fenntartja továbbá a jogot, hogy azon adatokat, amelyekhez a honlap látogatói
szokásainak az anonim elemzéséből a sütik által jut hozzá, felhasználja annak érdekében, hogy a
honlapon bizonyos termékeinek egyes reklámjait megjelenítse. Mindez az Érintett előnyére válik, mert
olyan reklámot vagy tartalmat jelenít meg az Adatkezelő ezáltal, amelyről úgy gondolja, hogy érdekli az
Érintettet a böngészési szokásai alapján, ezáltal kevesebb olyan véletlenszerűen megjelenő reklámot
vagy tartalmat fog látni, amely kevésbé esik egybe az Érintett igényeivel.
1.7.3. A marketing sütik külső reklámtársaságoktól érkeznek (Harmadik Fél sütijei) és az Érintett által
látogatott honlapokról gyűjt információt annak érdekében, hogy az Érintettnek célcsoportra irányuló
reklámot készítsen.
1.7.4. Jogalap: a GDPR 6. cikk (1) bekezdése a) pont.
1.7.5. Az online reklámozáshoz használt sütiket letilthatja az Érintett önszabályozó programok
keretében számos országban létrehozott olyan eszközök révén, amelyek biztosítják az Érintett
választási
lehetőségének
az
érvényesülését,
mint
amilyen
például
az
amerikai
https://www.aboutads.info/choices/
vagy
az
európai
http://www.youronlinechoices.com/hu/.
A hozzájáruláson alapuló sütik használatához való hozzájárulását egyénileg, a jövőre nézve bármikor
visszavonhatja az Érintett a süti beállításainak megfelelő módosításával.
1.8. A sütik kezelése és törlése
Az Érintett a böngészőjét beállíthatja ( Explorer itt, Google Chrome itt, Mozilla Firefox itt, Safari itt) úgy,
hogy az a sütik mentését főszabályként ne engedje meg, és/vagy úgy, hogy a böngésző minden
alkalommal rákérdezzen arra, hogy az Érintett egyetért-e a sütik bekapcsolásával. Az Érintett bármikor
törölheti azon sütiket, amelyeket ismételten bekapcsolt. A böngésző súgó funkciója használatával
részletes tájékoztatást kaphat az Érintett ennek működéséről. A sütik használatának általános
érvénnyel történő kikapcsolása korlátozhatja a honlap bizonyos funkcióinak működését.
1.9. Google Analytics
1.9.1. A honlap Google Analytics-et, a Google Inc. („Google”) webes elemző szolgáltatását használja.
Ennek során a Google Analytics a süti egy meghatározott formáját használja, amelyet az Érintett
számítógépe tárol, és amely lehetővé teszi a honlap Érintett által történő használatának elemzését. A
süti által a honlap Érintett általi használatáról létrehozott információt általában egy, az Egyesült
Államokban található Google szerverre továbbítják, majd ott tárolják.

1.9.2. A sütik tárolását megakadályozhatja az Érintett, ha a böngészőszoftverének használata során a
megfelelő beállításokat alkalmazza. Emellett a https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en címen
elérhető böngésző beépülő modul letöltésével és telepítésével megakadályozhatja az Érintett, hogy a
Google rögzítse és kezelje a süti által létrehozott, a honlap Érintett által történő használatával
kapcsolatos adatokat (beleértve az IP címét).
1.9.3. A honlap a Google Analytics-et használja a felhasználói azonosítón keresztül megvalósuló
látogatóáramlás eszköztől független elemzésére is. Az Érintett által történő használat különböző
eszközök közötti követését kikapcsolhatja a Google fiókjában az „Információim”, „Személyes
információk” alatt.
1.9.4. Jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont.

rendeles.edenredonline.hu
Az Edenred Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely/hivatalos levelezési cím: 1134
Budapest, Váci út 45., cégjegyzékszám: 01-09-266926; elektronikus elérhetőség: ugyfelszolgalathu@edenred.com
és
dpo.hungary@edenred.com;
címe:
www.rendeles.edenredonline.hu
(továbbiakban: honlap) telefonszám: +36 1 413 3333, képviseli: Balázs Krisztián, a
továbbiakban: Adatkezelő) a vonatkozó, személyes adatok védelmét meghatározó jogszabályi
rendelkezésekkel összhangban az alábbiakban tájékoztatja a honlapra látógatókat a honlapon
elhelyezett cookie-król / sütikről.
1.1. Amikor meglátogatja a honlapot, az Érintett számítógépe sütiket tárol. A sütik kisméretű
szövegfájlok, amelyeket a böngészője tárol az Érintett eszközén bizonyos információk mentése
érdekében. Amikor az Érintett a következő alkalommal ugyanazon eszköz igénybevételével látogatja
meg honlapot, a sütikben mentett információ vagy a honlapra („Első Fél süti-ja”) továbbítódik vagy egy
másik olyan honlapra, amelyhez a süti tartozik („Harmadik Fél süti-ja”).
1.2. A mentett és visszaküldött információn keresztül a honlap felismeri, hogy az Érintett korábban
már belépett oda és meglátogatta azt az eszközön használt böngészővel. Ezt az információt arra
használja az Adatkezelő, hogy a honlapot az Érintett preferenciáival összhangban optimális módon
tervezze és jelenítse meg. Ebben a vonatkozásban kizárólag maga a süti kerül azonosításra az Érintett
eszközén. Ezen a mértéken túl az Érintett személyes adatait csak a kifejezett hozzájárulásával, vagy
abban az esetben menti az Adatkezelő, ha az feltétlenül szükséges az Érintett részére felkínált és az
Érintett által elért szolgáltatás használatához.
1.3. A honlap a sütik alábbi típusait használja, amely sütik terjedelmére és funkciójára vonatkozó
magyarázat alább található:




Feltétlenül szükséges sütik
Funkció és Teljesítmény sütik
Hozzájáruláson alapuló sütik

1.4. A honlap az alábbi sütiket használja:
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1.5. Feltétlenül szükséges sütik
1.5.1. A feltétlenül szükséges sütik olyan funkciókat biztosítanak, amelyek nélkül a honlap nem
használható rendeltetésszerűen. Ezen sütiket kizárólag az Adatkezelő használja, ezért ezek az Első Fél
sütijei. Ez azt jelenti, hogy a sütikben tárolt valamennyi információ visszakerül a honlapra.
1.5.2. A feltétlenül szükséges sütik például arra szolgálnak, hogy Érintett, mint regisztrált felhasználó
mindig bejelentkezve maradjon, amikor a honlap különböző aloldalaira belép, és így ne kelljen minden
alkalommal újra beírnia a belépési adatait egy új oldalra történő belépéskor.
1.5.3. A feltétlenül szükséges sütik használata a honlapon az Érintett hozzájárulása nélkül lehetséges.
A feltétlenül szükséges sütik ezért egyénileg nem aktiválhatók és deaktiválhatók. Az Érintett ugyanakkor
bármikor kikapcsolhatja a sütiket a böngészőjében (lásd 1.8 pont).
1.5.4. Jogalap: GDPR 6.cikk (1) bekezdés b) pont.
1.6. Funkció és Teljesítmény sütik
1.6.1. A funkció sütik lehetővé teszik, hogy a honlap már megadott adatokat tároljon (mint például a
regisztrált név vagy nyelvválasztás), és ezen adatok alapján tökéletesített és személyre szabottabb
funkciókat kínáljon. Ezen sütik csak anonim adatokat gyűjtenek és tárolnak, hogy ne tudják követni az
Érintett egyéb honlapokon való mozgását.
1.6.2. A teljesítmény sütik arról gyűjtenek adatokat, hogy hogyan használják a honlapot, annak
érdekében, hogy a honlap vonzerejét, tartalmát és funkcióit javítsa az Adatkezelő. Ezen sütik segítenek
például meghatározni, hogy a honlap aloldalai látogatottak-e, illetve, hogy mely aloldalak a látogatottak,
valamint, hogy a felhasználókat különösen mely tartalmak érdeklik. A teljesítmény süt arra is szolgálnak,
hogy




rögzítsék különösen egy oldal látogatásainak a számát, az aloldalakra való belépések számát,
a honlapon eltöltött időt, a látogatott oldalak sorrendjét, azt, hogy melyik keresési kifejezések
vezették el az Érintettet az Adatkezelőhöz, az országot, a régiót és adott esetben a várost,
ahonnan belép az Érintett, valamint a honlapra belépő mobil eszközök arányát;
rögzítsék a számítógép egerének mozgását, az egérrel végrehajtott kattintásokat és görgetést
is, hogy az Adatkezelő megértse, hogy a honlap mely területei érdeklik különösen a
felhasználókat.

1.6.3. Ezeket az adatokat nem az Érintett nevéhez vagy felhasználói profiljához kapcsolódóan
használja fel az Adatkezelő, hanem statisztikai kimutatás részeként dolgozza azokat fel. Ennek
eredményeként a felhasználók igényeinek megfelelően tudja alakítani a honlap tartalmát és
optimalizálni a kínálatát. Az Érintett számítógépének technikai okok miatt továbbított IP címe
automatikusan anonimizált és nem enged következtetéseket levonni az egyéni felhasználóra nézve.
1.6.4. Jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont.
1.7. Hozzájáruláson alapuló sütik
1.7.1. Azon sütiket, amelyek nem feltétlenül szükségesek és nem funkció vagy teljesítmény sütik, így
például a reklám / marketing sütiket, csak a kifejezett hozzájárulásával használja az Adatkezelő.
1.7.2. Az Adatkezelő fenntartja továbbá a jogot, hogy azon adatokat, amelyekhez a honlap látogatói
szokásainak az anonim elemzéséből a sütik által jut hozzá, felhasználja annak érdekében, hogy a
honlapon bizonyos termékeinek egyes reklámjait megjelenítse. Mindez az Érintett előnyére válik, mert
olyan reklámot vagy tartalmat jelenít meg az Adatkezelő ezáltal, amelyről úgy gondolja, hogy érdekli az
Érintettet a böngészési szokásai alapján, ezáltal kevesebb olyan véletlenszerűen megjelenő reklámot
vagy tartalmat fog látni, amely kevésbé esik egybe az Érintett igényeivel.
1.7.3. A marketing sütik külső reklámtársaságoktól érkeznek (Harmadik Fél sütijei) és az Érintett által
látogatott honlapokról gyűjt információt annak érdekében, hogy az Érintettnek célcsoportra irányuló
reklámot készítsen.
1.7.4. Jogalap: a GDPR 6. cikk (1) bekezdése a) pont.
1.7.5. Az online reklámozáshoz használt sütiket letilthatja az Érintett önszabályozó programok
keretében számos országban létrehozott olyan eszközök révén, amelyek biztosítják az Érintett
választási
lehetőségének
az
érvényesülését,
mint
amilyen
például
az
amerikai
https://www.aboutads.info/choices/
vagy
az
európai
http://www.youronlinechoices.com/hu/.
A hozzájáruláson alapuló sütik használatához való hozzájárulását egyénileg, a jövőre nézve bármikor
visszavonhatja az Érintett a süti beállításainak megfelelő módosításával.
1.8. A sütik kezelése és törlése
Az Érintett a böngészőjét beállíthatja ( Explorer itt, Google Chrome itt, Mozilla Firefox itt, Safari itt) úgy,
hogy az a sütik mentését főszabályként ne engedje meg, és/vagy úgy, hogy a böngésző minden
alkalommal rákérdezzen arra, hogy az Érintett egyetért-e a sütik bekapcsolásával. Az Érintett bármikor
törölheti azon sütiket, amelyeket ismételten bekapcsolt. A böngésző súgó funkciója használatával
részletes tájékoztatást kaphat az Érintett ennek működéséről. A sütik használatának általános
érvénnyel történő kikapcsolása korlátozhatja a honlap bizonyos funkcióinak működését.
1.9. Google Analytics
1.9.1. A honlap Google Analytics-et, a Google Inc. („Google”) webes elemző szolgáltatását használja.
Ennek során a Google Analytics a süti egy meghatározott formáját használja, amelyet az Érintett
számítógépe tárol, és amely lehetővé teszi a honlap Érintett által történő használatának elemzését. A
süti által a honlap Érintett általi használatáról létrehozott információt általában egy, az Egyesült
Államokban található Google szerverre továbbítják, majd ott tárolják.
1.9.2. A sütik tárolását megakadályozhatja az Érintett, ha a böngészőszoftverének használata során a
megfelelő beállításokat alkalmazza. Emellett a https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en címen
elérhető böngésző beépülő modul letöltésével és telepítésével megakadályozhatja az Érintett, hogy a

Google rögzítse és kezelje a süti által létrehozott, a honlap Érintett által történő használatával
kapcsolatos adatokat (beleértve az IP címét).
1.9.3. A honlap a Google Analytics-et használja a felhasználói azonosítón keresztül megvalósuló
látogatóáramlás eszköztől független elemzésére is. Az Érintett által történő használat különböző
eszközök közötti követését kikapcsolhatja a Google fiókjában az „Információim”, „Személyes
információk” alatt.
1.9.4. Jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont.

ugyfelszolgalat.edenred.hu
Az Edenred Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely/hivatalos levelezési cím: 1134
Budapest, Váci út 45., cégjegyzékszám: 01-09-266926; elektronikus elérhetőség: ugyfelszolgalathu@edenred.com
és
dpo.hungary@edenred.com;
címe:
www.ugyfelszolgalat.edenred.hu
(továbbiakban: honlap) telefonszám: +36 1 413 3333, képviseli: Balázs Krisztián, a
továbbiakban: Adatkezelő) a vonatkozó, személyes adatok védelmét meghatározó jogszabályi
rendelkezésekkel összhangban az alábbiakban tájékoztatja a honlapra látógatókat a honlapon
elhelyezett cookie-król / sütikről.
1.1. Amikor meglátogatja a honlapot, az Érintett számítógépe sütiket tárol. A sütik kisméretű
szövegfájlok, amelyeket a böngészője tárol az Érintett eszközén bizonyos információk mentése
érdekében. Amikor az Érintett a következő alkalommal ugyanazon eszköz igénybevételével látogatja
meg honlapot, a sütikben mentett információ vagy a honlapra („Első Fél süti-ja”) továbbítódik vagy egy
másik olyan honlapra, amelyhez a süti tartozik („Harmadik Fél süti-ja”).
1.2. A mentett és visszaküldött információn keresztül a honlap felismeri, hogy az Érintett korábban
már belépett oda és meglátogatta azt az eszközön használt böngészővel. Ezt az információt arra
használja az Adatkezelő, hogy a honlapot az Érintett preferenciáival összhangban optimális módon
tervezze és jelenítse meg. Ebben a vonatkozásban kizárólag maga a süti kerül azonosításra az Érintett
eszközén. Ezen a mértéken túl az Érintett személyes adatait csak a kifejezett hozzájárulásával, vagy
abban az esetben menti az Adatkezelő, ha az feltétlenül szükséges az Érintett részére felkínált és az
Érintett által elért szolgáltatás használatához.
1.3. A honlap a sütik alábbi típusait használja, amely sütik terjedelmére és funkciójára vonatkozó
magyarázat alább található:




Feltétlenül szükséges sütik
Funkció és Teljesítmény sütik
Hozzájáruláson alapuló sütik

1.4. A honlap az alábbi sütiket használja:
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1.5. Feltétlenül szükséges sütik
1.5.1. A feltétlenül szükséges sütik olyan funkciókat biztosítanak, amelyek nélkül a honlap nem
használható rendeltetésszerűen. Ezen sütiket kizárólag az Adatkezelő használja, ezért ezek az Első Fél
sütijei. Ez azt jelenti, hogy a sütikben tárolt valamennyi információ visszakerül a honlapra.
1.5.2. A feltétlenül szükséges sütik például arra szolgálnak, hogy Érintett, mint regisztrált felhasználó
mindig bejelentkezve maradjon, amikor a honlap különböző aloldalaira belép, és így ne kelljen minden
alkalommal újra beírnia a belépési adatait egy új oldalra történő belépéskor.
1.5.3. A feltétlenül szükséges sütik használata a honlapon az Érintett hozzájárulása nélkül lehetséges.
A feltétlenül szükséges sütik ezért egyénileg nem aktiválhatók és deaktiválhatók. Az Érintett ugyanakkor
bármikor kikapcsolhatja a sütiket a böngészőjében (lásd 1.8 pont).
1.5.4. Jogalap: GDPR 6.cikk (1) bekezdés b) pont.
1.6. Funkció és Teljesítmény sütik
1.6.1. A funkció sütik lehetővé teszik, hogy a honlap már megadott adatokat tároljon (mint például a
regisztrált név vagy nyelvválasztás), és ezen adatok alapján tökéletesített és személyre szabottabb
funkciókat kínáljon. Ezen sütik csak anonim adatokat gyűjtenek és tárolnak, hogy ne tudják követni az
Érintett egyéb honlapokon való mozgását.
1.6.2. A teljesítmény sütik arról gyűjtenek adatokat, hogy hogyan használják a honlapot, annak
érdekében, hogy a honlap vonzerejét, tartalmát és funkcióit javítsa az Adatkezelő. Ezen sütik segítenek
például meghatározni, hogy a honlap aloldalai látogatottak-e, illetve, hogy mely aloldalak a látogatottak,
valamint, hogy a felhasználókat különösen mely tartalmak érdeklik. A teljesítmény süt arra is szolgálnak,
hogy




rögzítsék különösen egy oldal látogatásainak a számát, az aloldalakra való belépések számát,
a honlapon eltöltött időt, a látogatott oldalak sorrendjét, azt, hogy melyik keresési kifejezések
vezették el az Érintettet az Adatkezelőhöz, az országot, a régiót és adott esetben a várost,
ahonnan belép az Érintett, valamint a honlapra belépő mobil eszközök arányát;
rögzítsék a számítógép egerének mozgását, az egérrel végrehajtott kattintásokat és görgetést
is, hogy az Adatkezelő megértse, hogy a honlap mely területei érdeklik különösen a
felhasználókat.

1.6.3. Ezeket az adatokat nem az Érintett nevéhez vagy felhasználói profiljához kapcsolódóan
használja fel az Adatkezelő, hanem statisztikai kimutatás részeként dolgozza azokat fel. Ennek
eredményeként a felhasználók igényeinek megfelelően tudja alakítani a honlap tartalmát és

optimalizálni a kínálatát. Az Érintett számítógépének technikai okok miatt továbbított IP címe
automatikusan anonimizált és nem enged következtetéseket levonni az egyéni felhasználóra nézve.
1.6.4. Jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont.
1.7. Hozzájáruláson alapuló sütik
1.7.1. Azon sütiket, amelyek nem feltétlenül szükségesek és nem funkció vagy teljesítmény sütik, így
például a reklám / marketing sütiket, csak a kifejezett hozzájárulásával használja az Adatkezelő.
1.7.2. Az Adatkezelő fenntartja továbbá a jogot, hogy azon adatokat, amelyekhez a honlap látogatói
szokásainak az anonim elemzéséből a sütik által jut hozzá, felhasználja annak érdekében, hogy a
honlapon bizonyos termékeinek egyes reklámjait megjelenítse. Mindez az Érintett előnyére válik, mert
olyan reklámot vagy tartalmat jelenít meg az Adatkezelő ezáltal, amelyről úgy gondolja, hogy érdekli az
Érintettet a böngészési szokásai alapján, ezáltal kevesebb olyan véletlenszerűen megjelenő reklámot
vagy tartalmat fog látni, amely kevésbé esik egybe az Érintett igényeivel.
1.7.3. A marketing sütik külső reklámtársaságoktól érkeznek (Harmadik Fél sütijei) és az Érintett által
látogatott honlapokról gyűjt információt annak érdekében, hogy az Érintettnek célcsoportra irányuló
reklámot készítsen.
1.7.4. Jogalap: a GDPR 6. cikk (1) bekezdése a) pont.
1.7.5. Az online reklámozáshoz használt sütiket letilthatja az Érintett önszabályozó programok
keretében számos országban létrehozott olyan eszközök révén, amelyek biztosítják az Érintett
választási
lehetőségének
az
érvényesülését,
mint
amilyen
például
az
amerikai
https://www.aboutads.info/choices/
vagy
az
európai
http://www.youronlinechoices.com/hu/.
A hozzájáruláson alapuló sütik használatához való hozzájárulását egyénileg, a jövőre nézve bármikor
visszavonhatja az Érintett a süti beállításainak megfelelő módosításával.
1.8. A sütik kezelése és törlése
Az Érintett a böngészőjét beállíthatja ( Explorer itt, Google Chrome itt, Mozilla Firefox itt, Safari itt) úgy,
hogy az a sütik mentését főszabályként ne engedje meg, és/vagy úgy, hogy a böngésző minden
alkalommal rákérdezzen arra, hogy az Érintett egyetért-e a sütik bekapcsolásával. Az Érintett bármikor
törölheti azon sütiket, amelyeket ismételten bekapcsolt. A böngésző súgó funkciója használatával
részletes tájékoztatást kaphat az Érintett ennek működéséről. A sütik használatának általános
érvénnyel történő kikapcsolása korlátozhatja a honlap bizonyos funkcióinak működését.
1.9. Google Analytics
1.9.1. A honlap Google Analytics-et, a Google Inc. („Google”) webes elemző szolgáltatását használja.
Ennek során a Google Analytics a süti egy meghatározott formáját használja, amelyet az Érintett
számítógépe tárol, és amely lehetővé teszi a honlap Érintett által történő használatának elemzését. A
süti által a honlap Érintett általi használatáról létrehozott információt általában egy, az Egyesült
Államokban található Google szerverre továbbítják, majd ott tárolják.
1.9.2. A sütik tárolását megakadályozhatja az Érintett, ha a böngészőszoftverének használata során a
megfelelő beállításokat alkalmazza. Emellett a https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en címen
elérhető böngésző beépülő modul letöltésével és telepítésével megakadályozhatja az Érintett, hogy a
Google rögzítse és kezelje a süti által létrehozott, a honlap Érintett által történő használatával
kapcsolatos adatokat (beleértve az IP címét).

1.9.3. A honlap a Google Analytics-et használja a felhasználói azonosítón keresztül megvalósuló
látogatóáramlás eszköztől független elemzésére is. Az Érintett által történő használat különböző
eszközök közötti követését kikapcsolhatja a Google fiókjában az „Információim”, „Személyes
információk” alatt.
1.9.4. Jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont.

aszf.edenred.hu
Az Edenred Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely/hivatalos levelezési cím: 1134
Budapest, Váci út 45., cégjegyzékszám: 01-09-266926; elektronikus elérhetőség: ugyfelszolgalathu@edenred.com
és
dpo.hungary@edenred.com;
címe:
www.ugyfelszolgalat.edenred.hu
(továbbiakban: honlap) telefonszám: +36 1 413 3333, képviseli: Balázs Krisztián, a
továbbiakban: Adatkezelő) a vonatkozó, személyes adatok védelmét meghatározó jogszabályi
rendelkezésekkel összhangban az alábbiakban tájékoztatja a honlapra látógatókat a honlapon
elhelyezett cookie-król / sütikről.
1.1. Amikor meglátogatja a honlapot, az Érintett számítógépe sütiket tárol. A sütik kisméretű
szövegfájlok, amelyeket a böngészője tárol az Érintett eszközén bizonyos információk mentése
érdekében. Amikor az Érintett a következő alkalommal ugyanazon eszköz igénybevételével látogatja
meg honlapot, a sütikben mentett információ vagy a honlapra („Első Fél süti-ja”) továbbítódik vagy egy
másik olyan honlapra, amelyhez a süti tartozik („Harmadik Fél süti-ja”).
1.2. A mentett és visszaküldött információn keresztül a honlap felismeri, hogy az Érintett korábban
már belépett oda és meglátogatta azt az eszközön használt böngészővel. Ezt az információt arra
használja az Adatkezelő, hogy a honlapot az Érintett preferenciáival összhangban optimális módon
tervezze és jelenítse meg. Ebben a vonatkozásban kizárólag maga a süti kerül azonosításra az Érintett
eszközén. Ezen a mértéken túl az Érintett személyes adatait csak a kifejezett hozzájárulásával, vagy
abban az esetben menti az Adatkezelő, ha az feltétlenül szükséges az Érintett részére felkínált és az
Érintett által elért szolgáltatás használatához.
1.3. A honlap a sütik alábbi típusait használja, amely sütik terjedelmére és funkciójára vonatkozó
magyarázat alább található:




Feltétlenül szükséges sütik
Funkció és Teljesítmény sütik
Hozzájáruláson alapuló sütik

1.4. A honlap az alábbi sütiket használja:
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1.5. Feltétlenül szükséges sütik
1.5.1. A feltétlenül szükséges sütik olyan funkciókat biztosítanak, amelyek nélkül a honlap nem
használható rendeltetésszerűen. Ezen sütiket kizárólag az Adatkezelő használja, ezért ezek az Első Fél
sütijei. Ez azt jelenti, hogy a sütikben tárolt valamennyi információ visszakerül a honlapra.
1.5.2. A feltétlenül szükséges sütik például arra szolgálnak, hogy Érintett, mint regisztrált felhasználó
mindig bejelentkezve maradjon, amikor a honlap különböző aloldalaira belép, és így ne kelljen minden
alkalommal újra beírnia a belépési adatait egy új oldalra történő belépéskor.
1.5.3. A feltétlenül szükséges sütik használata a honlapon az Érintett hozzájárulása nélkül lehetséges.
A feltétlenül szükséges sütik ezért egyénileg nem aktiválhatók és deaktiválhatók. Az Érintett ugyanakkor
bármikor kikapcsolhatja a sütiket a böngészőjében (lásd 1.8 pont).
1.5.4. Jogalap: GDPR 6.cikk (1) bekezdés b) pont.
1.6. Funkció és Teljesítmény sütik
1.6.1. A funkció sütik lehetővé teszik, hogy a honlap már megadott adatokat tároljon (mint például a
regisztrált név vagy nyelvválasztás), és ezen adatok alapján tökéletesített és személyre szabottabb
funkciókat kínáljon. Ezen sütik csak anonim adatokat gyűjtenek és tárolnak, hogy ne tudják követni az
Érintett egyéb honlapokon való mozgását.
1.6.2. A teljesítmény sütik arról gyűjtenek adatokat, hogy hogyan használják a honlapot, annak
érdekében, hogy a honlap vonzerejét, tartalmát és funkcióit javítsa az Adatkezelő. Ezen sütik segítenek
például meghatározni, hogy a honlap aloldalai látogatottak-e, illetve, hogy mely aloldalak a látogatottak,
valamint, hogy a felhasználókat különösen mely tartalmak érdeklik. A teljesítmény süt arra is szolgálnak,
hogy


rögzítsék különösen egy oldal látogatásainak a számát, az aloldalakra való belépések számát,
a honlapon eltöltött időt, a látogatott oldalak sorrendjét, azt, hogy melyik keresési kifejezések



vezették el az Érintettet az Adatkezelőhöz, az országot, a régiót és adott esetben a várost,
ahonnan belép az Érintett, valamint a honlapra belépő mobil eszközök arányát;
rögzítsék a számítógép egerének mozgását, az egérrel végrehajtott kattintásokat és görgetést
is, hogy az Adatkezelő megértse, hogy a honlap mely területei érdeklik különösen a
felhasználókat.

1.6.3. Ezeket az adatokat nem az Érintett nevéhez vagy felhasználói profiljához kapcsolódóan
használja fel az Adatkezelő, hanem statisztikai kimutatás részeként dolgozza azokat fel. Ennek
eredményeként a felhasználók igényeinek megfelelően tudja alakítani a honlap tartalmát és
optimalizálni a kínálatát. Az Érintett számítógépének technikai okok miatt továbbított IP címe
automatikusan anonimizált és nem enged következtetéseket levonni az egyéni felhasználóra nézve.
1.6.4. Jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont.
1.7. Hozzájáruláson alapuló sütik
1.7.1. Azon sütiket, amelyek nem feltétlenül szükségesek és nem funkció vagy teljesítmény sütik, így
például a reklám / marketing sütiket, csak a kifejezett hozzájárulásával használja az Adatkezelő.
1.7.2. Az Adatkezelő fenntartja továbbá a jogot, hogy azon adatokat, amelyekhez a honlap látogatói
szokásainak az anonim elemzéséből a sütik által jut hozzá, felhasználja annak érdekében, hogy a
honlapon bizonyos termékeinek egyes reklámjait megjelenítse. Mindez az Érintett előnyére válik, mert
olyan reklámot vagy tartalmat jelenít meg az Adatkezelő ezáltal, amelyről úgy gondolja, hogy érdekli az
Érintettet a böngészési szokásai alapján, ezáltal kevesebb olyan véletlenszerűen megjelenő reklámot
vagy tartalmat fog látni, amely kevésbé esik egybe az Érintett igényeivel.
1.7.3. A marketing sütik külső reklámtársaságoktól érkeznek (Harmadik Fél sütijei) és az Érintett által
látogatott honlapokról gyűjt információt annak érdekében, hogy az Érintettnek célcsoportra irányuló
reklámot készítsen.
1.7.4. Jogalap: a GDPR 6. cikk (1) bekezdése a) pont.
1.7.5. Az online reklámozáshoz használt sütiket letilthatja az Érintett önszabályozó programok
keretében számos országban létrehozott olyan eszközök révén, amelyek biztosítják az Érintett
választási
lehetőségének
az
érvényesülését,
mint
amilyen
például
az
amerikai
https://www.aboutads.info/choices/
vagy
az
európai
http://www.youronlinechoices.com/hu/.
A hozzájáruláson alapuló sütik használatához való hozzájárulását egyénileg, a jövőre nézve bármikor
visszavonhatja az Érintett a süti beállításainak megfelelő módosításával.
1.8. A sütik kezelése és törlése
Az Érintett a böngészőjét beállíthatja ( Explorer itt, Google Chrome itt, Mozilla Firefox itt, Safari itt) úgy,
hogy az a sütik mentését főszabályként ne engedje meg, és/vagy úgy, hogy a böngésző minden
alkalommal rákérdezzen arra, hogy az Érintett egyetért-e a sütik bekapcsolásával. Az Érintett bármikor
törölheti azon sütiket, amelyeket ismételten bekapcsolt. A böngésző súgó funkciója használatával
részletes tájékoztatást kaphat az Érintett ennek működéséről. A sütik használatának általános
érvénnyel történő kikapcsolása korlátozhatja a honlap bizonyos funkcióinak működését.
1.9. Google Analytics
1.9.1. A honlap Google Analytics-et, a Google Inc. („Google”) webes elemző szolgáltatását használja.
Ennek során a Google Analytics a süti egy meghatározott formáját használja, amelyet az Érintett
számítógépe tárol, és amely lehetővé teszi a honlap Érintett által történő használatának elemzését. A

süti által a honlap Érintett általi használatáról létrehozott információt általában egy, az Egyesült
Államokban található Google szerverre továbbítják, majd ott tárolják.
1.9.2. A sütik tárolását megakadályozhatja az Érintett, ha a böngészőszoftverének használata során a
megfelelő beállításokat alkalmazza. Emellett a https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en címen
elérhető böngésző beépülő modul letöltésével és telepítésével megakadályozhatja az Érintett, hogy a
Google rögzítse és kezelje a süti által létrehozott, a honlap Érintett által történő használatával
kapcsolatos adatokat (beleértve az IP címét).
1.9.3. A honlap a Google Analytics-et használja a felhasználói azonosítón keresztül megvalósuló
látogatóáramlás eszköztől független elemzésére is. Az Érintett által történő használat különböző
eszközök közötti követését kikapcsolhatja a Google fiókjában az „Információim”, „Személyes
információk” alatt.
1.9.4. Jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont.

adatvedelem.edenred.hu
Az Edenred Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely/hivatalos levelezési cím: 1134
Budapest, Váci út 45., cégjegyzékszám: 01-09-266926; elektronikus elérhetőség: ugyfelszolgalathu@edenred.com
és
dpo.hungary@edenred.com;
címe:
www.ugyfelszolgalat.edenred.hu
(továbbiakban: honlap) telefonszám: +36 1 413 3333, képviseli: Balázs Krisztián, a
továbbiakban: Adatkezelő) a vonatkozó, személyes adatok védelmét meghatározó jogszabályi
rendelkezésekkel összhangban az alábbiakban tájékoztatja a honlapra látógatókat a honlapon
elhelyezett cookie-król / sütikről.
1.1. Amikor meglátogatja a honlapot, az Érintett számítógépe sütiket tárol. A sütik kisméretű
szövegfájlok, amelyeket a böngészője tárol az Érintett eszközén bizonyos információk mentése
érdekében. Amikor az Érintett a következő alkalommal ugyanazon eszköz igénybevételével látogatja
meg honlapot, a sütikben mentett információ vagy a honlapra („Első Fél süti-ja”) továbbítódik vagy egy
másik olyan honlapra, amelyhez a süti tartozik („Harmadik Fél süti-ja”).
1.2. A mentett és visszaküldött információn keresztül a honlap felismeri, hogy az Érintett korábban
már belépett oda és meglátogatta azt az eszközön használt böngészővel. Ezt az információt arra
használja az Adatkezelő, hogy a honlapot az Érintett preferenciáival összhangban optimális módon
tervezze és jelenítse meg. Ebben a vonatkozásban kizárólag maga a süti kerül azonosításra az Érintett
eszközén. Ezen a mértéken túl az Érintett személyes adatait csak a kifejezett hozzájárulásával, vagy
abban az esetben menti az Adatkezelő, ha az feltétlenül szükséges az Érintett részére felkínált és az
Érintett által elért szolgáltatás használatához.
1.3. A honlap a sütik alábbi típusait használja, amely sütik terjedelmére és funkciójára vonatkozó
magyarázat alább található:




Feltétlenül szükséges sütik
Funkció és Teljesítmény sütik
Hozzájáruláson alapuló sütik

1.4. A honlap az alábbi sütiket használja:
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1.5. Feltétlenül szükséges sütik
1.5.1. A feltétlenül szükséges sütik olyan funkciókat biztosítanak, amelyek nélkül a honlap nem
használható rendeltetésszerűen. Ezen sütiket kizárólag az Adatkezelő használja, ezért ezek az Első Fél
sütijei. Ez azt jelenti, hogy a sütikben tárolt valamennyi információ visszakerül a honlapra.
1.5.2. A feltétlenül szükséges sütik például arra szolgálnak, hogy Érintett, mint regisztrált felhasználó
mindig bejelentkezve maradjon, amikor a honlap különböző aloldalaira belép, és így ne kelljen minden
alkalommal újra beírnia a belépési adatait egy új oldalra történő belépéskor.
1.5.3. A feltétlenül szükséges sütik használata a honlapon az Érintett hozzájárulása nélkül lehetséges.
A feltétlenül szükséges sütik ezért egyénileg nem aktiválhatók és deaktiválhatók. Az Érintett ugyanakkor
bármikor kikapcsolhatja a sütiket a böngészőjében (lásd 1.8 pont).
1.5.4. Jogalap: GDPR 6.cikk (1) bekezdés b) pont.
1.6. Funkció és Teljesítmény sütik
1.6.1. A funkció sütik lehetővé teszik, hogy a honlap már megadott adatokat tároljon (mint például a
regisztrált név vagy nyelvválasztás), és ezen adatok alapján tökéletesített és személyre szabottabb
funkciókat kínáljon. Ezen sütik csak anonim adatokat gyűjtenek és tárolnak, hogy ne tudják követni az
Érintett egyéb honlapokon való mozgását.
1.6.2. A teljesítmény sütik arról gyűjtenek adatokat, hogy hogyan használják a honlapot, annak
érdekében, hogy a honlap vonzerejét, tartalmát és funkcióit javítsa az Adatkezelő. Ezen sütik segítenek
például meghatározni, hogy a honlap aloldalai látogatottak-e, illetve, hogy mely aloldalak a látogatottak,
valamint, hogy a felhasználókat különösen mely tartalmak érdeklik. A teljesítmény süt arra is szolgálnak,
hogy




rögzítsék különösen egy oldal látogatásainak a számát, az aloldalakra való belépések számát,
a honlapon eltöltött időt, a látogatott oldalak sorrendjét, azt, hogy melyik keresési kifejezések
vezették el az Érintettet az Adatkezelőhöz, az országot, a régiót és adott esetben a várost,
ahonnan belép az Érintett, valamint a honlapra belépő mobil eszközök arányát;
rögzítsék a számítógép egerének mozgását, az egérrel végrehajtott kattintásokat és görgetést
is, hogy az Adatkezelő megértse, hogy a honlap mely területei érdeklik különösen a
felhasználókat.

1.6.3. Ezeket az adatokat nem az Érintett nevéhez vagy felhasználói profiljához kapcsolódóan
használja fel az Adatkezelő, hanem statisztikai kimutatás részeként dolgozza azokat fel. Ennek
eredményeként a felhasználók igényeinek megfelelően tudja alakítani a honlap tartalmát és
optimalizálni a kínálatát. Az Érintett számítógépének technikai okok miatt továbbított IP címe
automatikusan anonimizált és nem enged következtetéseket levonni az egyéni felhasználóra nézve.
1.6.4. Jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont.
1.7. Hozzájáruláson alapuló sütik
1.7.1. Azon sütiket, amelyek nem feltétlenül szükségesek és nem funkció vagy teljesítmény sütik, így
például a reklám / marketing sütiket, csak a kifejezett hozzájárulásával használja az Adatkezelő.
1.7.2. Az Adatkezelő fenntartja továbbá a jogot, hogy azon adatokat, amelyekhez a honlap látogatói
szokásainak az anonim elemzéséből a sütik által jut hozzá, felhasználja annak érdekében, hogy a
honlapon bizonyos termékeinek egyes reklámjait megjelenítse. Mindez az Érintett előnyére válik, mert
olyan reklámot vagy tartalmat jelenít meg az Adatkezelő ezáltal, amelyről úgy gondolja, hogy érdekli az
Érintettet a böngészési szokásai alapján, ezáltal kevesebb olyan véletlenszerűen megjelenő reklámot
vagy tartalmat fog látni, amely kevésbé esik egybe az Érintett igényeivel.
1.7.3. A marketing sütik külső reklámtársaságoktól érkeznek (Harmadik Fél sütijei) és az Érintett által
látogatott honlapokról gyűjt információt annak érdekében, hogy az Érintettnek célcsoportra irányuló
reklámot készítsen.
1.7.4. Jogalap: a GDPR 6. cikk (1) bekezdése a) pont.
1.7.5. Az online reklámozáshoz használt sütiket letilthatja az Érintett önszabályozó programok
keretében számos országban létrehozott olyan eszközök révén, amelyek biztosítják az Érintett
választási
lehetőségének
az
érvényesülését,
mint
amilyen
például
az
amerikai
https://www.aboutads.info/choices/
vagy
az
európai
http://www.youronlinechoices.com/hu/.
A hozzájáruláson alapuló sütik használatához való hozzájárulását egyénileg, a jövőre nézve bármikor
visszavonhatja az Érintett a süti beállításainak megfelelő módosításával.
1.8. A sütik kezelése és törlése
Az Érintett a böngészőjét beállíthatja ( Explorer itt, Google Chrome itt, Mozilla Firefox itt, Safari itt) úgy,
hogy az a sütik mentését főszabályként ne engedje meg, és/vagy úgy, hogy a böngésző minden
alkalommal rákérdezzen arra, hogy az Érintett egyetért-e a sütik bekapcsolásával. Az Érintett bármikor
törölheti azon sütiket, amelyeket ismételten bekapcsolt. A böngésző súgó funkciója használatával
részletes tájékoztatást kaphat az Érintett ennek működéséről. A sütik használatának általános
érvénnyel történő kikapcsolása korlátozhatja a honlap bizonyos funkcióinak működését.
1.9. Google Analytics
1.9.1. A honlap Google Analytics-et, a Google Inc. („Google”) webes elemző szolgáltatását használja.
Ennek során a Google Analytics a süti egy meghatározott formáját használja, amelyet az Érintett
számítógépe tárol, és amely lehetővé teszi a honlap Érintett által történő használatának elemzését. A
süti által a honlap Érintett általi használatáról létrehozott információt általában egy, az Egyesült
Államokban található Google szerverre továbbítják, majd ott tárolják.
1.9.2. A sütik tárolását megakadályozhatja az Érintett, ha a böngészőszoftverének használata során a
megfelelő beállításokat alkalmazza. Emellett a https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en címen
elérhető böngésző beépülő modul letöltésével és telepítésével megakadályozhatja az Érintett, hogy a

Google rögzítse és kezelje a süti által létrehozott, a honlap Érintett által történő használatával
kapcsolatos adatokat (beleértve az IP címét).
1.9.3. A honlap a Google Analytics-et használja a felhasználói azonosítón keresztül megvalósuló
látogatóáramlás eszköztől független elemzésére is. Az Érintett által történő használat különböző
eszközök közötti követését kikapcsolhatja a Google fiókjában az „Információim”, „Személyes
információk” alatt.
1.9.4. Jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont.

