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Adatkezelési tájékoztató 

Cookie/Süti kezelés 

Az adatkezelő adatai: 

Név: Gold Medicina Kft. (a továbbiakban: Adatkezelő) 

Székhely: 1094 Budapest, Viola utca 27-29. 

Nyilvántartási szám: 01-09-989202 

Adószám: 23777701-2-43 

E-mail cím: info@infravizsgalat.hu 

Telefonszám: +36 70 23 89 689 

Képviselő: Dr. Pusztai Zoltán 

Az adatkezelés célja 

A sütik olyan kis szöveges fájlok, amelyeket egy weboldal felhasználhat arra, hogy még 

hatékonyabbá tegye a felhasználói élményt. A jogszabályok szerint a sütiket abban az esetben 

tárolhatja az Adatkezelő az Ön eszközén, ha erre feltétlenül szükség van a weboldalának 

működése érdekében. 

A sütik alkalmazásának célja a tartalmak és hirdetések személyre szabása, a közösségi 

funkciók biztosítása, valamint a weboldalforgalom elemzése. 

Az adatkezelés jogalapja 

Az adatkezelés jogalapja az Ön GDPR 6. cikk (1) bekezdése a) pont szerinti akaratának 

önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel 

beleegyezését adja személyes adatai kezeléséhez. 

A hozzájárulást a cookie tájékoztató ablak felugrását követően, a „Rendben” gombra történő 

kattintással adhatja meg. 

A hozzájárulás az Adatkezelő fenti elérhetőségein bármikor visszavonható, amely 

visszavonás nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés 

jogszerűségét. 

Alkalmazott sütik fajtái és megőrzési idők 

Az elengedhetetlen sütik segítenek használhatóvá tenni a weboldalt azáltal, hogy 

engedélyeznek olyan alapvető funkciókat, mint az oldalon való navigáció és a weboldal 

biztonságos területeihez való hozzáférés. A weboldal ezen sütik nélkül nem tud megfelelően 

működni. 

mailto:info@infravizsgalat.hu
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Név Szolgáltató Cél Lejárat Típus 

CONSENT .gstatic.com A felhasználó cookie 

hozzájárulási állapotát tárolja 

az aktuális domainhez. 

20 év HTTP 

Cookie 

viewed_cookie

_policy 

.e-hormones.com A cookie tájékoztató 

megtekintésének és az 

elfogadás állapotát tárolja. 

1 év HTTP 

Cookie 

wp-settings-

4290; wp-

settings-time-

4290 

.e-hormones.com Belépés után a rendszer egyedi 

azonosítóval látja el a 

felhasználót, ami tárolja az 

egyedi beállításokat és 

jogosultságokat. A végén 

található szám az Ön 

személyes felhasználói 

azonosítója az adatbázisból. 

1 év HTTP 

Cookie 

wordpress_lo

gged_in_6c60

7ad7920ea85a

a70c8526f45d

f1f6 

.e-hormones.com WordPress cookie 

bejelentkezett felhasználók 

számára. 

munkamenet-

hez szükséges 

időtartamig 

HTTP 

Cookie 

wordpress_se

c_6c607ad79

20ea85aa70c8

526f45df1f6 

.e-hormones.com WordPress cookie 

bejelentkezett felhasználók 

számára. 

munkamenet-

hez szükséges 

időtartamig 

HTTP 

Cookie 

wordpress_tes

t_cookie 

.e-hormones.com A weboldal által beállított 

olyan süti, amely jegyzi a 

felhasználó hozzájárulását a 

sütik alkalmazásához az oldal 

megtekintése közben. Ez 

megelőzi, hogy a sütire 

vonatkozó üdvözlő szöveg 

megjelenjen minden 

alkalommal, amikor a 

felhasználó meglátogatja a 

weboldalt. Ez a süti nem 

követi nyomon a felhasználó 

személyes adatait. 

munkamenet-

hez szükséges 

időtartamig 

HTTP 

Cookie 
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Név Szolgáltató Cél Lejárat Típus 

_icl_current_a

dmin_languag

e_d41d8cd98f

00b204e9800

998ecf8427e 

.e-hormones.com Megjegyzi a nyelv váltáshoz 

szükséges információkat. 

1 nap HTTP 

Cookie 

_icl_current_l

anguage 

.e-hormones.com Megjegyzi a nyelv váltáshoz 

szükséges információkat. 

1 nap HTTP 

Cookie 

cookielawinfo

-checkbox-

non-necessary 

.e-hormones.com Süti, ami nyomon követi, hogy 

a felhasználó milyen sütiket 

engedélyezett 

1 év HTTP 

Cookie 

 

Az adatok névtelen formában való gyűjtésén és jelentésén keresztül a statisztikai sütik 

segítenek a weboldal tulajdonosának abban, hogy megértse, hogyan lépnek interakcióba a 

látogatók a weboldallal. 

Név Szolgáltató Cél Lejárat Típus 

1P_JAR .gstatic.com A cookie webhelystatisztikák 

összegyűjtését és a konverziós 

arány követését támogatja. 

1 hónap HTTP 

Cookie 

_ga .e-hormones.com Regisztrálja az egyedi 

azonosítót, amely statisztikai 

adatokat generál arra nézve, 

hogy a látogató hogyan 

használja a webhelyet. 

2 év HTTP 

Cookie 

tk_ai .e-hormones.com Belső mérések gyűjteménye a 

felhasználói aktivitásról, 

amely a felhasználói élmény 

javításának célját szolgálja 

munkamenet-

hez szükséges 

időtartamig 

HTTP 

Cookie 

_gid .e-hormones.com Regisztrálja az egyedi 

azonosítót, amely statisztikai 

adatokat generál arra nézve, 

hogy a látogató hogyan 

használja a webhelyet. 

munkamenet-

hez szükséges 

időtartamig 

HTTP 

Cookie 
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Név Szolgáltató Cél Lejárat Típus 

c_user .facebook.com Az xs cookie-val együttesen 

az Ön identitását hitelesíti a 

Facebook felé. 

1 év HTTP 

Cookie 

datr .facebook.com A böngészőket azonosítja 

biztonság és az oldal 

integritása érdekében, többek 

között fiók-helyreállításra, 

továbbá a potenciálisan sérült 

biztonságú fiókok 

azonosítására. 

2 év HTTP 

Cookie 

dpr .facebook.com Teljesítmény mérését 

támogatja. 

1 hét HTTP 

Cookie 

fr .facebook.com A Facebook elsődleges 

hirdetési cookie-ja, 

használatával megjeleníthetők, 

mérhetők a hirdetések, illetve 

javítható a relevanciájuk. 

2 év HTTP 

Cookie 

locale .facebook.com Azonosítja a felhasználó 

nyelvét és országát 

1 nap HTTP 

Cookie 

sb .facebook.com A böngészőt azonosítja 

bejelentkezési hitelesítési 

célból 

2 év HTTP 

Cookie 

spin .facebook.com A www.facebook.com oldal 

használata során létrehozott az 

Adatkezelő számára nem 

beazonosítható süti. A 

Facebook ezt a sütit akkor 

telepíti, ha a felhasználó a 

Facebookba be van jelenkezve 

1 nap HTTP 

Cookie 

wd .facebook.com Anonim statisztika 1 hét HTTP 

Cookie 
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xs .facebook.com A c_user cookie-val 

együttesen a felhasználó 

identitását hitelesíti a 

Facebook felé 

1 év HTTP 

Cookie 

Ön bármikor módosíthatja a Süti nyilatkozatban foglalt hozzájárulását. A sütiket letörölheti, 

vagy blokkolhatja, de ebben az esetben a honlap nem biztos, hogy megfelelően fog működni. 

Adatfeldolgozók (Személyes adatok címzettjei) 

Az Adatkezelő az adatkezelés során az alábbi adatfeldolgozókat veszi igénybe: 

• Márkaépítés Profin Kft. 

o 6000 Kecskemét, Munkácsy utca 37. 

• 3 in 1 Hosting Bt. 

o 2310 Szigetszentmiklós, Brassó utca 4/A. 

Adattovábbítás külföldre 

Az Adatkezelő az Ön személyes adatait nem továbbítja külföldre, illetve harmadik 

személynek. 

Az Ön jogai és jogérvényesítési lehetőségei 

Az alábbiakban ismertetjük Önnel a GDPR legfontosabb rendelkezéseit az Ön jogaival és 

jogérvényesítési lehetőségeivel kapcsolatban. 

Amennyiben Önnek bármilyen észrevétele, kérdése merülne fel jelen Adatkezelési 

Tájékoztatóval kapcsolatban, vagy a benne foglalt tartalommal kapcsolatban, kérjük forduljon 

az Adatkezelőhöz a fenti elérhetőségek bármelyikén. 

GDPR szerinti hozzáférés vagy tájékoztatáshoz való jog 

Ezen jog alapján Ön jogosult arra, hogy tájékoztatást, információt kapjon tőlünk arra 

vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e. Ha ilyen adatkezelés 

folyamatban van, Ön jogosult arra, hogy az Önről kezelt személyes adatokhoz és az alábbi 

információkhoz hozzáférést, tájékoztatást kapjon: 

• az adatkezelés céljairól; 

• az érintett személyes adatok kategóriáiról, 

• azon címzettek vagy címzettek kategóriáiról, akikkel a személyes adatokat az 

Adatkezelő közölte, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a 

nemzetközi szervezeteket is, 

• a személyes adatok tárolásának időtartamáról, vagy ha ez nem lehetséges, ezen 

időtartam meghatározásának szempontjairól, 

• az Ön további joga, hogy kérelmezheti az Adatkezelőtől az Önre vonatkozó személyes 

adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat a személyes 

adatainak kezelése ellen, 

• Önt megilleti a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga, 

• amennyiben az adatokat nem Öntől kapta meg az Adatkezelő, a személyes adatok 

forrására vonatkozóan minden elérhető információról kérhet tájékoztatást, 
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• automatizált döntéshozatalról, amennyiben az Ön adataival kapcsolatban ilyen 

adatkezelést végez az Adatkezelő, az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a 

profilalkotást is, valamint az alkalmazott logikára és arra vonatkozó világos, 

egyértelmű információkról, valamint arról, hogy az ilyen adatkezelés milyen 

jelentőséggel bír Önre nézve és várhatóan milyen következményekkel jár. 

• Amennyiben személyes adatok harmadik országba történő továbbítására kerül sor, Ön 

jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra vonatkozó megfelelőségi 

garanciákról. 

• Az adatkezelés tárgyát képező személyes adatokról másolatot igényelhet és ha annak 

nincs jogszabályban előírt akadálya az Ön rendelkezésére bocsátjuk. Ha Ön 

elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat a GDPR előírásai szerint 

széles körben használt elektronikus formátumban kell azokat az Ön rendelkezésére 

bocsátani, kivéve, ha Ön ezt más módon igényli. 

A helyesbítéshez való jog 

A GDPR szerint Ön jogosult arra, hogy kérésére indokolatlan késedelem nélkül az Adatkezelő 

helyesbítse az Önre vonatkozó hibás, pontosítást igénylő személyes adatokat. Ön jogosult 

továbbá arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok kiegészítését. 

A törléshez elfeledtetéshez való jog 

Ezen jog alapján Ön jogosult arra, hogy kérésére - a GDPR szerinti indokolatlan késedelem 

nélkül - törlésre kerüljenek az Önre vonatkozó személyes adatok, ha az alábbi indokok 

valamelyike fennáll: 

• az Önről kezelt személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat 

az Adatkezelő felvette vagy más módon kezelte; 

• Ön visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek 

nincs más jogalapja; 

• Ön tiltakozik az adatkezelése ellen, és adott esetben nincs elsőbbséget élvező jogszerű 

ok az adatkezelésre; 

• a személyes adatokat jogellenesen kezeltük; 

• a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban 

előírt jogi kötelezettség teljesítése miatt törölni kell; vagy 

• a személyes adatok gyűjtésére az információs társadalommal összefüggő 

szolgáltatások nyújtásával kapcsolatosan került sor. 

Amennyiben az adatkezelés a GDPR-ban foglalt alábbi okok miatt szükséges, nem lehetséges 

a törlés, illetve elfeledtetéshez való jog érvényesítése így különösen: 

• a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása 

céljából; 

• a személyes adatok kezelését előíró, az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy 

tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítése céljából; 

• a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy 

statisztikai célból, amennyiben a törlés, illetve elfeledtetéshez való jog 

valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az 

adatkezelést; vagy 

• szükséges a jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez. 
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Az adatkezelés korlátozásához való jog 

Ön a GDPR rendelkezései szerint jogosult arra, hogy kérésének megfelelően korlátozzuk az 

adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike fennáll: 

• Ön vitatja az Önről kezelt személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra 

az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy ellenőrizzük az Ön által 

pontatlannak, hiányosnak ítélt személyes adatokat, 

• az adatkezelés jogellenes, azonban Ön ellenzi az adatok törlését, ehelyett kéri azok 

felhasználásának korlátozását, 

• az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de 

Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; 

vagy 

• Ön tiltakozott az adatkezelés ellen, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra 

vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos érdekei 

elsőbbséget élveznek-e az Ön jogos érdekével szemben. 

Ha az adatkezelés a fentiek alapján adatkezelési korlátozás alá esik, az ilyen személyes 

adatokat a tárolás kivételével csak az Ön hozzájárulásával, vagy jogi igények 

előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi 

személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos 

közérdekéből lehet kezelni. Az adatkezelés korlátozásának feloldásáról az Adatkezelő 

előzetesen tájékoztatja Önt. 

Az Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy 

adatkezelési korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölte, kivéve, ha ez 

lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az Ön kérése esetén 

tájékoztatjuk Önt ezen címzettekről. 

Az adathordozhatósághoz való jog 

A GDPR szerint Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó, Ön által az Adatkezelő 

rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható 

formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik 

adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt az Adatkezelő bármilyen módon akadályozná. 

Az adatok hordozhatóságának jogával Ön az alábbi esetekben élhet: 

• az adatkezelés hozzájáruláson, vagy szerződésen alapul, és 

• az adatkezelés automatizált módon történik. 

Az adatok hordozhatóságához való jog gyakorlása során Ön jogosult arra, hogy – ha ez 

technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok közvetlen továbbítását az 

Adatkezelőtől az Ön által megjelölt adatkezelőhöz. 

A tiltakozáshoz való jog 

A GDPR szerint Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor 

tiltakozzon személyes adatainak jogos érdeken alapuló kezelése ellen, ideértve profilalkotást 

is. Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezeli tovább, kivéve, ha 

bizonyítást nyer, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, 

amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy 
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amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez szorosan 

kapcsolódnak. 

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, Ön jogosult arra, 

hogy bármikor tiltakozzon az Önre vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése 

ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. 

Ha Ön tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, 

akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetőek. 

Az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások igénybevételéhez kapcsolódóan és a 

2002/58/EK irányelvtől eltérve Ön a tiltakozáshoz való jogot műszaki előírásokon alapuló 

automatizált eszközökkel is gyakorolhatja. 

Ha a személyes adatok kezelésére tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai 

célból kerül sor, Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból tiltakozhasson 

az Önre vonatkozó személyes adatok kezelése ellen, kivéve, ha az adatkezelésre közérdekű 

okból végzett feladat végrehajtása érdekében van szükség. 

A Felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga 

Ön jogosult arra, hogy panaszt tegyen a felügyeleti hatóságnál – különösen a szokásos 

tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban –, 

ha az Ön megítélése szerint az Önre vonatkozó személyes adatok kezelése sérti a GDPR 

rendelkezéseit. 

Magyarországon az illetékes felügyeleti hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és 

Információszabadság Hatóság (http://naih.hu/; 1530 Budapest, Pf.: 5.; telefon: +36-1-391-

1400; fax: +36-1-391-1410; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu). 

Ön jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra a felügyeleti hatóság Önre vonatkozó, jogilag 

kötelező erejű döntésével szemben. 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 

Postacím: 1530 Budapest Pf.: 5. 

Cím: 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. 

Telefon: +36-1-391-1400 

Fax: +36-1-391-1410 

E-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu 

Weboldal: www.naih.hu 
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