
Animatiqua Kft. 

 

A/Az Animatiqua Kft. (1053 Budapest, Királyi Pál utca 11. 4. em. 1., adószám:  26327336-2-41, 
cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 01 09 324309) (a továbbiakban: Szolgáltató) által 
üzemeltetetett www.cinematicon.hu oldalon (továbbiakban: "Honlap") ún. cookie-kat (magyarul: 
sütiket) használ. 

Cookie-k (sütik) kezelése 

1. Az úgynevezett „jelszóval védett munkamenethez használt cookie”, „bevásárlókosárhoz 
szükséges cookie-k”, „biztonsági cookie-k”, „Szükségszerű cookie-k”, ”Funkcionális cookie-k”, és 
a „weboldal statisztikájának kezeléséért felelős cookie-k” használatához nem szükséges előzetes 
hozzájárulást kérni az érintettektől. 

2. Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: Egyedi azonosítószám, dátumok, időpontok 

3. Az érintettek köre: A weboldalt látogató valamennyi érintett. 

4. Az adatkezelés célja: A felhasználók azonosítása és a látogatók nyomon követése. 

5. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: 

Süti típusa Adatkezelés jogalapja 
Adatkezelés 

időtartama 

Munkamenet sütik 
(session) 

  

Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az 
információs társadalmi szolgáltatások egyes kérdéseiről 
szóló 2001. CVIII. törvény (Elkertv.) 13/A. § (3) 
bekezdése 

A vonatkozó 

látogatói munkamenet 
lezárásáig 

tartó időszak 

  

Állandó vagy mentett 
sütik 

  

Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az 
információs társadalmi szolgáltatások egyes kérdéseiről 
szóló 2001. CVIII. törvény (Elkertv.) 13/A. § (3) 
bekezdése 

az érintett törléséig 

Statisztikai, marketing 
sütik 

Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az 
információs társadalmi szolgáltatások egyes kérdéseiről 
szóló 2001. CVIII. törvény (Elkertv.) 13/A. § (3) 
bekezdése 

1 hónap - 2 év 

 

6. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: A cookie-k 
használatával nem kezel személyes adatokat az adatkezelő. 

7. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az érintettnek lehetőségük van 
a cookie-kat törölni a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében általában az Adatvédelem 
menüpont beállításai alatt. 

8. Az adatkezelés jogalapja: Az érintettől hozzájárulás nem szükséges, amennyiben a cookie-k 
használatának kizárólagos célja az elektronikus hírközlő hálózaton keresztül történő 
közléstovábbítás vagy arra az előfizető vagy felhasználó által kifejezetten kért, az információs 
társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtásához a szolgáltatónak feltétlenül szüksége van. 



9. A legtöbb böngésző, amelyet felhasználóink használnak, lehetővé teszi annak beállítását, hogy 
mely cookie-kat kell menteni és lehetővé teszi, hogy (meghatározott) cookie-k újra törlésre 
kerüljenek. Amennyiben Ön a cookie mentését meghatározott weboldalakon korlátozza vagy 
harmadik fél cookie-jait nem engedélyezi, úgy ez bizonyos körülmények között oda vezethet, 
hogy weboldalunk többé nem használható teljes egészében. Itt talál információkat arra 
vonatkozóan, hogy a szokásos böngészők esetében hogyan tudja a cookie beállításokat testre 
szabni: 

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

Internet Explorer (https://support.microsoft.com/hu-hu/help/17442/windows-internet-explorer-
delete-manage-cookies) 

Firefox (https://support.mozilla.org/hu/kb/sutik-engedelyezese-es-tiltasa-amit-weboldak-haszn) 

Safari (https://support.apple.com/hu-hu/guide/safari/sfri11471/mac) 

Google Ads konverziókövetés használata 

1. A „Google Ads” nevű online reklámprogramot használja az adatkezelő, továbbá annak 
keretein belül igénybe veszi a Google konverziókövető szolgáltatását. A Google 
konverziókövetés a Google Inc. elemző szolgáltatása (1600 Amphitheatre Parkway, 
Mountain View, CA 94043, USA; „Google“). 

2. Amikor Felhasználó egy weboldalt Google-hirdetés által ér el, akkor egy a 
konverziókövetéshez szükséges cookie kerül a számítógépére. Ezeknek a cookie-knak 
az érvényessége korlátozott, és nem tartalmaznak semmilyen személyes adatot, így a 
Felhasználó nem is azonosítható általuk. 

3. Amikor a Felhasználó a weboldal bizonyos oldalait böngészi, és a cookie még nem járt le, 
akkor a Google és az adatkezelő is láthatja, hogy Felhasználó a hirdetésre kattintott. 

4. Minden Google Ads ügyfél másik cookie-t kap, így azokat az Ads ügyfeleinek weboldalain 
keresztül nem lehet nyomon követni. 

5. Az információk – melyeket a konverziókövető cookie-k segítségével szereztek – azt a célt 
szolgálják, hogy az Ads konverziókövetést választó ügyfeleinek számára konverziós 
statisztikákat készítsenek. Az ügyfelek így tájékozódnak a hirdetésükre kattintó és 
konverziókövető címkével ellátott oldalra továbbított felhasználók számáról. Azonban 
olyan információkhoz nem jutnak hozzá, melyekkel bármelyik felhasználót azonosítani 
lehetne. 

6. Ha nem szeretne részt venni a konverziókövetésben, akkor ezt elutasíthatja azáltal, hogy 
böngészőjében letiltja a cookie-k telepítésének lehetőségét. Ezután Ön nem fog 
szerepelni a konverziókövetési statisztikákban. 

7. További információ valamint a Google adatvédelmi nyilatkozata az alábbi oldalon érhető 
el:  www.google.de/policies/privacy/ 

 
 
 

A Google Analytics alkalmazása 

1. Ez a honlap a Google Analytics alkalmazást használja, amely a Google Inc. („Google”) 
webelemző szolgáltatása. A Google Analytics úgynevezett „cookie-kat”, szövegfájlokat 
használ, amelyeket a számítógépére mentenek, így elősegítik Felhasználó által látogatott 
weblap használatának elemzését. 

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=hu
https://support.microsoft.com/hu-hu/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
https://support.microsoft.com/hu-hu/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
https://support.mozilla.org/hu/kb/sutik-engedelyezese-es-tiltasa-amit-weboldak-haszn
https://support.apple.com/hu-hu/guide/safari/sfri11471/mac
https://www.google.de/policies/privacy/


2. A Felhasználó által használt weboldallal kapcsolatos 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. 

3. 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. 

4. A Google Analytics keretein belül a Felhasználó böngészője által továbbított IP-címet 
nem vezeti össze a Google más adataival. A 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 cookie-k általi, a Felhasználó weboldalhasználattal kapcsolatos adatait 
(beleértve az IP-címet is), ha letölti és telepíti a következő linken elérhető böngésző 
plugint. https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=hu 

 
 
 

Hírlevél, DM tevékenység 

1. A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi 
XLVIII. törvény 6. §-a értelmében Felhasználó előzetesen és kifejezetten hozzájárulhat ahhoz, 
hogy Szolgáltató reklámajánlataival, egyéb küldeményeivel a regisztrációkor megadott 
elérhetőségein megkeresse. 

2. Továbbá Ügyfél a jelen tájékoztató rendelkezéseit szem előtt tartva hozzájárulhat ahhoz, hogy 
Szolgáltató a reklámajánlatok küldéséhez szükséges személyes adatait kezelje. 

3. Szolgáltató nem küld kéretlen reklámüzenetet, és Felhasználó korlátozás és indokolás nélkül, 
ingyenesen leiratkozhat az ajánlatok küldéséről. Ebben az esetben Szolgáltató minden - a 
reklámüzenetek küldéséhez szükséges - személyes adatát törli nyilvántartásából és további 
reklámajánlataival nem keresi meg a Felhasználót. Felhasználó a reklámokról leiratkozhat az 
üzenetben lévő linkre kattintva. 

4. Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre és az adatkezelés célja: 

Személyes adat Az adatkezelés célja Jogalap 

Név, e-mail cím. 
Azonosítás, a hírlevélre/akciós kuponokra 
való feliratkozás lehetővé tétele. 

Az érintett 
hozzájárulása, 

6. cikk (1) 
bekezdés a) 
pontja. 

A gazdasági 
reklámtevékenység 
alapvető 
feltételeiről és 

  

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=hu


egyes korlátairól 
szóló 2008. évi 
XLVIII. törvény 6. § 
(5) bekezdése. 

  

További információ valamint a Mailchimp adatvédelmi nyilatkozata az alábbi oldalon érhető 
el:  https://mailchimp.com/legal/cookies/ 

 


