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Süti tájékoztató
Ez a weboldal sütiket használ. Mi a süti (cookie)? A süti egy kis adatcsomag, egy file, amely az ezt
alkalmazó webhelyek meglátogatásakor kerül a böngésző eszközre, pontosabban egy – a kiszolgáló által
meghatározott adatokat hordozó – információcsomag, amelyet a szerver küld a böngészőnek, majd a
böngésző a szervernek minden kérés alkalmával. Funkciója valamilyen állapot bevezetése egy egyébként
állapotmentes HTTP tranzakcióba. A böngészők általában egyszerű szöveges fájl(ok)ban tárolják a
sütiket, így azok a böngésző kikapcsolása és újraindítása után is elérhetőek lesznek. Tehát a sütik a
weboldalon keresztül a weboldal használatával kerülnek az Ön eszközére úgy, hogy azokat az Ön
internetes böngészője menti le és tárolja el.
Mi, a Pannonjob Kft. (székhely: 8000 Székesfehérvár, Berényi út 72-100., e-mail cím:
info@pannonjob.hu), elkötelezettek vagyunk az adatvédelem mellett, az Ön adatainak védelme fontos
számunkra.
Felhívjuk figyelmét, hogy a weboldal böngészése közben megváltoztathatja a beállításait, és elutasíthatja
az eszközön tárolni kívánt bizonyos típusú sütik használatát.
A böngészőben már tárolt sütiket el is távolíthatja.
A következő linkre kattintással tudható meg bővebb információ arról, hogy az alábbi böngészőkben
hogyan törölhetőek, tilthatóak le vagy éppen engedélyezhetőek a sütik:
 Google Chrome
 Mozilla Firefox
 Microsoft Edge
A sütik elfogadása nem kötelező, azonban engedélyezésük hiányában lehetséges, hogy az oldal nem az
elvárt módon működik.
Az alkalmazott sütik a következők:
Feltétlenül szükséges sütik
A feltétlenül szükséges sütik a megfelelő működéséhez elengedhetetlenek és automatikusan letöltődnek
az Ön böngészőjébe. Az összes többi, a működéshez nem feltétlenül szükséges süti felett Ön rendelkezni
tud a sütikezelő segítségével.
Név
PHPSESSID
test_cookie

Szolgáltató
www.pannonjob.hu
doubleclick.net

Cél
Böngésző munkamenet azonosítása
Annak ellenőrzésére használják,
hogy a felhasználó böngészője
támogatja-e a cookie-kat (sütiket).

Lejárat
Böngésző bezárása
1 nap

Statisztikai sütik
Ezeket a sütiket arra használjuk, hogy információkat gyűjtsünk weboldalunk forgalmáról és látogatóiról,
webhelyünk használatának elemzéséhez.
_dc_gtm_*

Google

Ezt a sütit a Google Analytics
használja,
hogy
értékelje
a
felhasználó látogatásának célját, és

1 nap
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jelentéseket készítsen a weboldalon
végzett tevékenységről a weboldal
látogatói számára és az ügyfélélmény
fejlesztése érdekében.
_ga

Google Analytics

Ezt a sütit a Google Analytics
használja,
hogy
értékelje
a
felhasználó látogatásának célját, és
jelentéseket készítsen a weboldalon
végzett tevékenységről a weboldal
látogatói számára és az ügyfélélmény
fejlesztése érdekében.

730 nap

_gat_*

Google Analytics

Google Analytics használja, hogy
csökkentse a kérési arányokat.

1 nap

_gid

Google Analytics

Google Analytics használja, hogy
regisztrálja az egyedi azonosítót,
amely statisztikai adatok előállítására
szolgál arra vonatkozóan, hogy a
látogató hogyan
használja a
weboldalt.

1 nap

_hjAbsoluteSessionInProgress

www.pannonjob.hu

Ezt a cookie-t arra használják, hogy
megszámolják, hányszor látogattak
meg egy webhelyet különböző
látogatók. A mérés úgy történik,
hogy a látogatónak azonosítót
rendelünk, így a látogató nem
regisztrálódik kétszer.

1 nap

_hjFirstSeen

www.pannonjob.hu

Az
új
felhasználó
első
munkamenetének
azonosítására
szolgál.

1 nap

_hjid

www.pannonjob.hu

A munkamenet egyedi azonosítóját
állítja be. Ez lehetővé teszi a
weboldal számára, hogy statisztikai
célból adatokat gyűjtsön a látogatók
viselkedéséről.

1 év

_hjIncludedInPageviewSample

www.pannonjob.hu

Annak felismerésére szolgál, hogy a
felhasználói navigáció és az
interakciók
szerepelnek-e
a
webhely adatelemzésében.

1 nap

_hjTLDTest

www.pannonjob.hu

collect

Google Analytics

Statisztikai adatokat regisztrál a
felhasználók weboldalon tanúsított
viselkedéséről.
Adatok küldésére szolgál a Google
Analytics számára a látogató
eszközéről
és
viselkedéséről.
Eszközökön
és
marketing
csatornákon keresztül követi a
látogatót.

munkamenet végéig
munkamenet végéig

Marketing sütik
Ezek a sütik, amelyeket a tartalom és / vagy a reklámszolgáltatók adnak, egyesíthetik a weboldalunktól
gyűjtött információkat más információkkal, amelyeket önállóan összegyűjtöttek az Ön böngészőjének
tevékenységeivel kapcsolatban a webhely-hálózaton keresztül.
Ide tartoznak azok a sütik is, amelyeket olyan hirdetések megjelenítésére használunk, amik valószínűleg
érdeklik Önt a böngészési szokásai alapján.
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Ha Ön úgy dönt, hogy eltávolítja vagy letiltja ezeket a marketing (célirányos vagy hirdetési) sütiket, akkor
is látni fogja a hirdetéseket, de lehet, hogy nem lesznek relevánsak az Ön számára.
_fbp

Facebook.com

Ez a süti segít abban, hogy hirdetéseinket
olyan embereknek nyújtsuk, akik már
ellátogattak a weboldalunkra, amikor be
voltak jelentkezve a Facebookra vagy a
Facebook Advertising által üzemeltetett
digitális platformra.

90 nap

ads/ga-audiences

google.com

A Google AdWords felhasználja
azoknak a látogatóknak az újbóli
bevonására,
akik
valószínűleg
konverziót váltanak ügyfelekké a
látogatók webhelyen tanúsított online
viselkedése alapján.

munkamenet
végéig

IDE

doubleclick.net

A Google DoubleClick használja a
weboldal felhasználói tevékenységeinek
regisztrálására és jelentésére - miután
megnézte vagy rákattintott a hirdető
egyik hirdetésére - egy hirdetés
hatékonyságának mérése céljából, és
célzott hirdetéseket mutatott be a
felhasználó számára.

1 év

pagead/1p-user-list/#

google.com

Ez a hirdetési erőfeszítések mérésére
szolgál, és megkönnyíti a hivatkozási
díjak megfizetését a weboldalak között.

munkamenet
végéig

tr

facebook.com

A Facebook egy sor olyan reklámtermék
szállítására használja, mint például valós
idejű
ajánlattétel
harmadik
fél
hirdetőitől.

munkamenet
végéig

Érintettek jogai és jogérvényesítés módjai
Hozzáféréshez való jog (GDPR 15. cikk) Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést
kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés
folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és az adatkezelés körülményeivel kapcsolatos
információkhoz hozzáférést kapjon. Az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok
másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja, ha azokat érintett kéri.
Hozzájárulás visszavonásának joga (GDPR 7. cikk) Érintett jogosult arra, hogy a hozzájárulását
bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás
előtti adatkezelés jogszerűségét.
Helyesbítéshez való jog (GDPR 16. cikk) Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő
indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat.
Tiltakozáshoz való jog (GDPR 21. cikk) Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos
okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a GDPR 6. cikk (1) bek. e) vagy f) pontján alapuló
kezelése ellen. Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha
bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett
érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben.
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Adatkezelés korlátozásához való jog (GDPR 18. cikk) Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az
Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha a GDPR-ban meghatározott feltételek bármelyike megvalósul,
és ebben az esetben az Adatkezelő a tároláson kívül más műveletet az adattal ne végezzen. Ha az érintett
tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg
megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos
indokaival szemben.
Törléshez (elfeledtetéshez) való jog (GDPR 17. cikk) Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelő
indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, ha az adatkezelésnek nincs
célja, hozzájárulását visszavonta és nincsen egyéb jogalapja, tiltakozás esetén nincs elsőbbséget élvező
jogszerű ok az adatkezelésre, vagy ha az adatokat eleve jogellenesen kezelték, továbbá az adatokat jogi
kötelezettség teljesítéséhez törölni kell. Ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és azt
törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az
ésszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa
az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy az érintett kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra
mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.
Adathordozhatósághoz való jog (GDPR 20. cikk) Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa
az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel
olvasható formátumban megkapja. Továbbá jogosult arra is, hogy ezeket az adatokat egy másik
adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat
a rendelkezésére bocsátotta, ha jogszabályi feltételek (automatizált adatkezelés és hozzájárulás vagy
megállapodás jogalap) fennállnak.
Érintett hol és hogyan kérhet részletes tájékoztatást az adatok kezeléséről, továbbításáról, valamint
hol és hogyan élhet jogaival? Adatkezelő felhívja az érintettek figyelmét, hogy jogaik gyakorlását
Adatkezelő fent megadott székhelyének címére, vagy e-mail címére (info@pannonjob.hu) küldött
nyilatkozattal tehetik meg. Az Adatkezelő a nyilatkozatot a beérkezéstől számított legrövidebb időn belül
megvizsgálja és megválaszolja, valamint megteszi a szükséges lépéseket a nyilatkozatban, a Belső
Adatvédelmi Szabályzatban, valamint jogszabályban foglaltak alapján.
A Hatóság elérhetősége panasz (GDPR 77. cikk) esetén: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság
Hatóság Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., Levelezési cím: 1374 Budapest, Pf. 603., Telefon:
+36(1)391-1400, Fax: +36(1)391-1410, weboldal: http://www.naih.hu, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu.
Jogaival és a hatósághoz benyújtandó panasz részleteivel kapcsolatos további információért keresse fel az
alábbi honlapot: http://naih.hu/panaszuegyintezes-rendje.html. Az érintett a jogainak megsértése esetén a
lakóhelye szerint illetékes bírósághoz (https://birosag.hu/birosag-kereso) is fordulhat és többek között
sérelemdíjat követelhet.
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