
Adatkezelési tájékoztató 

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat által a https://reszvetel.jozsefvaros.hu/ 
címen működtetett weboldalon használt sütikről 

Weboldal funkcionális működéséhez használt sütik: 

wordpress_[hash*]: bejelentkezési folyamatnál használt paraméter 

wordpress_logged_in_[hash*]: bejelentkezett felhasználó paraméter 

wordpress_sec_[hash*]: biztonsági paraméter  

wordpress_test_cookie: süti használhatóságát ellenőrző paraméter 

wp-settings-{idő}-[UID]: felhasználóhoz tartozó beállítások 

wp_lang: nyelvi paraméter 

* hash: egyedi generált azonosító, amivel egyértelműen azonosítható a munkamenet 

Az adatkezelés időtartama: a munkamenet időtartama, de maximum 1 év. 

Statisztikai adatgyűjtéshez használt sütik, adatgyűjtés: 

Weboldalunk statisztikai adatgyűjtéshez és a látogatottsági adatok feldolgozásához, szolgáltatásunk 
minőségének ellenőrzéséhez és javításához a Google Analytics Webanalitikát használja. A Google 
Analytics úgynevezett sütiket ("cookie-kat"), szövegfájlokat használ, amelyeket a számítógépére 
mentenek, így elősegítik Felhasználó által látogatott weblap használatának elemzését. 

A méréshez kapcsolódó sütik ( mérőkód): _ga, _gid, _gat 

Kezelt adatok: az IP cím, a látogatás időpontja, időtartama, a meglátogatott aloldalak listája, az Ön 
által használt operációs rendszer, böngésző típusa, képernyő felbontása. 

Az adatkezelés időtartama: 2 év. 

A statisztikai elemzés során kiértékelt adatokat nem azonosítjuk konkrét személyekkel. (Azaz az 
adatokat csak tömegesen, ilyen értelemben teljesen anonim módon elemezzük.) 

A Felhasználó által használt weboldallal kapcsolatos sütikkel (cookie-kkal) létrehozott információk 
rendszerint a Google egyik USA-beli szerverére kerülnek és tárolódnak. Az IP-anonimizálás weboldali 
aktiválásával a Google a Felhasználó IP-címét az Európai Unió tagállamain belül vagy az Európai 
Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más államokban előzőleg megrövidíti. 

A teljes IP-címnek a Google USA-ban lévő szerverére történő továbbítására és ottani lerövidítésére csak 
kivételes esetekben kerül sor. Eme weboldal üzemeltetőjének megbízásából a Google ezeket az 
információkat arra fogja használni, hogy kiértékelje, hogyan használta a Felhasználó a honlapot, 
továbbá, hogy a weboldal üzemeltetőjének a honlap aktivitásával összefüggő jelentéseket készítsen, 
valamint, hogy a weboldal- és az internethasználattal kapcsolatos további szolgáltatásokat teljesítsen. 

A Google Analytics keretein belül a Felhasználó böngészője által továbbított IP-címet nem vezeti össze 
a Google más adataival. A sütik (cookie-k) tárolását a Felhasználó a böngészőjének megfelelő 
beállításával megakadályozhatja, azonban felhívjuk figyelmét, hogy ebben az esetben előfordulhat, 
hogy ennek a honlapnak nem minden funkciója lesz teljes körűen használható. 

Megakadályozhatja továbbá, hogy a Google gyűjtse és feldolgozza a sütik (cookie-k) általi, a 
Felhasználó weboldalhasználattal kapcsolatos adatait (beleértve az IP-címet is), ha letölti és telepíti a 
következő linken elérhető böngésző plugint: https://chrome.google.com/webstore/detail/google-
analytics-opt-out/fllaojicojecljbmefodhfapmkghcbnh?hl=hu 

A Google Analyticsról bővebben az alábbi linken elérhető oldalon olvashat: 
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookies-user-id 
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