KSH SÜTIK (COOKIE) ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓJA
2022. július 12.
Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 számú rendeletének (általános adatvédelmi
rendelet, a továbbiakban: GDPR) 12. cikkében előírt átláthatóság elvének eleget téve a
Központi Statisztikai Hivatal (a továbbiakban: KSH) az alábbi tájékoztatást adja közre a KSH
honlapját látogató természetes személyek részére. E dokumentum célja, hogy egyértelműen
és részletesen tájékoztassa Önöket, mint érintett természetes személyeket az adataik kezelésével
kapcsolatos minden tényről.
Amennyiben kérdése van, kérjük, forduljon bizalommal a KSH adatvédelmi tisztviselőjéhez:
dr. Regős Eszter eszter.regos@ksh.hu; +(36 1) 345-6419.
Jelen tájékoztató A Központi Statisztikai Hivatal Általános adatkezelési tájékoztatójának
vonatkozó, 2.1. pontja alapján készült. A Központi Statisztikai Hivatal Általános adatkezelési
tájékoztatója elérhető az alábbi linken:
https://www.ksh.hu/altalanos_adatkezelesi_tajekoztato_termeszetes_szemelyek_reszere
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Mi az a süti?
Amikor a www.ksh.hu weboldalra látogat, a weboldal felkéri a számítógépe böngészőjét, hogy
tároljon el valamilyen információt, majd minden soron következő oldalletöltéskor közölje az
eltárolt információt a weboldallal. Az ilyen módon eltárolt információt „süti”-nek vagy
„cookie”-nak nevezzük. Ezzel a mechanizmussal biztosítható nagyon sok, az interneten
megszokott funkció (pl. bejelentkezés, vásárlói kosár, egyéni oldal beállítások). A tárolt
információkhoz más weboldal nem képes hozzáférni. Ez a funkció általában megkönnyíti a
weboldalak használatát a felhasználók számára, de sok más célt is szolgálhat, mint pl. weboldal
teljesítmény javítása, biztonsági kockázatok csökkentése, felhasználói viselkedés elemzése
vagy követése.

A KSH honlapja milyen sütiket és milyen célra használja?
Háromféle sütit használ a KSH honlapja.
1. Munkamenet sütik
Ezen sütik érvényességi ideje kizárólag az aktuális látogatásra vonatkozik, a munkamenet
végeztével vagy a böngésző bezárásával automatikusan törlődik. Használatának a célja: a
felhasználók megkülönböztetése, azonosítása.
2. Használatot segítő sütik
Ezek lehetőséget biztosítanak számunkra, hogy az Ön által megadott választásokat
megjegyezhessük, ilyen lehet például a rendezési sorrend vagy az elemek megjelenítési módja.
Használatának a célja: a felhasználói élmény javítása.
3. Felhasználó követés, beazonosítás sütik (statisztika készítéséhez szükséges sütik)
Böngészése során információt gyűjtünk arról, hogyan használja Ön a weboldalt. Ilyen
információk például:


eszköze technikai adatai (képernyőfelbontás, böngésző neve),



oldalak között tett bejárási útvonal,



mennyi időt tartózkodik egy adott oldalon.

Használatának célja: tartalmaink, szolgáltatásaink fejlesztése.
Ezeket az információkat csak az Ön engedélyével kezdjük gyűjteni, melyet az első
látogatásakor megjelenő láblécben adhat meg, úgy, hogy elfogad minden sütit.
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Amennyiben csak a működéshez szükséges sütiket fogadja el, úgy csak Munkamenet és
Használatot segítő sütiket állítunk be eszközén.

Hogyan ellenőrizheti és hogyan kapcsolhatja ki a sütiket?
Minden modern böngésző engedélyezi a sütik beállításának a változtatását. A legtöbb böngésző
alapértelmezettként automatikusan elfogadja a sütiket. Ezeket a sütibeállításokat meg lehet
változtatni a böngésző Beállítások menüjében - ezzel megakadályozható a süti automatikus
elfogadása -, és így a böngésző minden alkalommal fel fogja ajánlani a választás lehetőségét,
hogy szeretné-e a sütiket engedélyezni. Ez a sütibeállítás magában foglalja a működéshez
szükséges sütiket is. Felhívjuk figyelmét, hogy a sütik létrehozásának megakadályozásával
vagy azok törlésével előfordulhat, hogy nem lesz képes honlapunk funkcióinak teljes körű
használatára, illetve előfordulhat, hogy az oldal a tervezettől eltérően fog működni
böngészőjében.

Az adatkezelés jogszabályi alapja
A munkamenet sütik és a használatot segítő sütik kezelésének jogalapja: a GDPR 6. cikk (1)
bekezdés f) pontja, vagyis az adatkezelés az adatkezelő jogos érdekének érvényesítéséhez
szükséges. A jogos érdekhez kapcsolódó érdekmérlegelést a KSH elvégezte.
A statisztika készítéséhez szükséges sütik kezelésének jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdés
a) pontja, vagyis a látogató hozzájárulása. Amennyiben a felületen a „minden süti
engedélyezése” gombot választja, akkor ezeket a sütiket is kezeljük.

Beállított sütik és céljaik
Ebben a táblázatban összegyűjtöttük azokat a sütiket, amelyeket böngészés közben eszközén
beállíthatunk.
Süti neve

Élettartama

Funkciója (miért szükséges a Weboldal vagy a felhasználók
részére?)

KSH_TOKEN

munkamenet

Felhasználó munkamenetének azonosítása a honlapon.

PHPSESSID

munkamenet

Felhasználó munkamenetének azonosítása a honlapon.

iShark%2Fmain

munkamenet

Felhasználó munkamenetének azonosítása a honlapon.

SERVERID

munkamenet

Felhasználó munkamenetének azonosítása a honlapon.
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epolc_view

2 hét

KSH Epolc rendszer rendezési, megjelenítési funkcióinak
szabályozása.

lastvisit

1 év

THM táblák frissítési jelzőinek kezelése.

tempvisit

1 év

THM táblák frissítési jelzőinek kezelése.

_utma (Google

2 év

A Google Analytics szolgáltatás által létrehozott négy fő cookie
egyike, aminek révén a webhelytulajdonosok nyomon

Analytics)

követhetik a látogatók viselkedését, és a mérhetik a webhely
teljesítményét. Új, illetve visszatérő látogatókról készült
statisztikák számítására szolgál. Ez a cookie a Google Analytics
felé történő minden adatküldéskor frissül.
_utmb (Google

munkamenet

Új munkamenetek azonosítására szolgál.

30 perc

Látogatás hosszát mérő cookie.

6 hónap

Azt a forgalomforrást vagy -kampányt tárolja, amiből kiderül,

Analytics)
_utmc (Google
Analytics)
_utmz (Google

hogyan érte el a felhasználó a webhelyet. A cookie a JavaScript-

Analytics)

könyvtár végrehajtásakor jön létre, és a Google Analytics felé
történő minden adatküldéskor frissül.
_ga (Google

2 év

Általában az első látogatáskor kerül rögzítésre a böngészőben,
értéke egy véletlenszerűen előállított azonosító, melynek célja a

Analytics)

felhasználó azonosítása.
_gid (Google

1 nap

Analytics az oldalbejárások feltérképezéséhez használ.

Analytics)
_gat (Google

1 perc

létrehozott sütik

Jobb teljesítmény elérésére szolgál nagy látogatottságú oldalak
esetében.

Analytics)
Facebook Pixel által

Minden oldalletöltéskor új egyedi értéket tárol, melyet a Google

180 nap

A Facebookon futó hirdetési kampányok követéséhez, illetve
méréséhez, valamint a webhelylátogatások alapján készített
egyéni közönségek (remarketing) létrehozásához és a Facebook
Analytics szolgálatás használatához egy Facebook Pixel nevű,
rövid JavaScript- (böngészőben futó programkód) kódrészletet
használunk. A Facebook Pixel a weboldal meglátogatásakor a
munkamenethez kapcsolódó információkat gyűjt és továbbít a
Facebook felé HTTP fejléceken keresztül – ilyen információk
lehetnek a látogató IP-címe, a látogatás időpontja, a használt
böngésző, a megtekintett oldal(ak) és a hivatkozás forrása. A
Facebook ezeket az információkat a Pixel-azonosító, illetve a
Facebook-cookie segítségével adott hirdetőhöz, illetve
Facebook-felhasználóhoz tudja kötni, így megállapítható, hogy
az adott látogató végzett-e valamilyen interakciót a hirdető
bármelyik hirdetésével korábban, illetve, hogy megfelel-e
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bármilyen, hirdető által előzetesen meghatározott
közönségattribútumnak, amely segítségével valamely hirdetési
szegmensbe sorolható. A Facebook az összegyűjtött adatokat
aggregált és anonimizált formában tárolja a saját
adatközpontjaiban, maximum 180 napig.
A Facebook sütiszabályzata:
https://www.facebook.com/policies/cookies/
A Facebook adatkezelési irányelvei:
https://www.facebook.com/about/privacy

Bővebben a Google Analitics-ről
A Google Analytics a Google Inc. cég által nyújtott webes elemzési szolgáltatás.
A Google Analytics sütiket, azaz az Ön számítógépére mentett szövegfájlokat használ, amelyek
lehetővé teszik a honlap használatának elemzését. A sütik által a honlap Ön általi használatára
vonatkozóan generált információkat általában a Google USA-ban található szervereire küldik
meg, illetve ott tárolják. Az IP-cím anonimizálásának a honlapon való aktiválása esetében
azonban a Google az Ön IP-címét európai uniós tagállamban vagy más, az Európai Gazdasági
Térségen kívüli, de az egyezményhez csatlakozott országban lerövidíti, mielőtt azt átküldené az
USA-ba. Csak kivételes esetekben kerül sor a teljes IP-címnek USA-beli Google-szerverre
való megküldésére és ott történő tárolására. A Google ezeket az információkat a
honlap üzemeltetőjének nevében használja fel abból a célból, hogy értékelést készítsen a honlap
használatáról, jelentéseket állítson össze a honlapon folytatott tevékenységekről, valamint
további szolgáltatásokat nyújtson a honlap üzemeltetője részére a honlap és az internet
használatával kapcsolatosan. A böngészőprogramunk által a Google Analytics keretében átvitt
IP-címeket nem egyesítik vagy összesítik a Google más adataival.
Böngésző-szoftvere

megfelelő beállításával

megakadályozhatja

a

sütik

eszközére

történő mentését. Ezennel felhívjuk azonban figyelmét, hogy ebben az esetben előfordulhat,
hogy nem fogja tudni a honlap minden funkcióját teljes egészében kihasználni.
Ezen túlmenően lehetősége van arra, hogy megakadályozza a sütik által a honlap használatára
vonatkozóan generált adatok (beleértve az IP-címet is) rögzítését és a Google részére
való megküldését, valamint az ilyen adatoknak a Google által történő feldolgozását,
amennyiben

letölti és

telepíti

az

alábbi

linken

elérhető,

a

böngészőbe

beépülő modult: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en
A Google oldalán keresztül megakadályozhatja a Google Analytics általi adatgyűjtést.
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Ez egy letiltási („opt-out”) cookie-t aktivál, ami a továbbiakban megakadályozza az Ön
adatainak gyűjtését a honlap meglátogatásakor. A használati feltételekre és a személyes adatok
kezelésére vonatkozó további információkért látogasson el az alábbi honlapok valamelyikére:
http://www.google.com/analytics/terms/us.html
http://www.google.com/intl/en/analytics/privacyoverview.html.

Az érintettek jogai
Az érintett kérelmezheti:
a) tájékoztatását a rá vonatkozó személyes adatok kezeléséről;
b) személyes adataihoz való hozzáférést;
c) pontatlan

személyes

adatainak

helyesbítését,

hiányos

személyes

adatainak

kiegészítését;
d) személyes adatainak törlését, kezelésének korlátozását, ha az ahhoz szükséges feltételek
fennállnak;
e) továbbá tiltakozhat a személyes adatainak kezelése ellen.

Az érintettek jogorvoslati lehetőségei
Az érintett a jogainak megsértése esetén,
-

a KSH adatvédelmi tisztviselőjéhez (dr. Regős Eszter, Eszter.Regos@ksh.hu; +(36-1)345-6419); vagy

-

bírósághoz fordulhat (Fővárosi Törvényszék, 1055 Budapest, Markó u. 27.
http://fovarositorvenyszek.birosag.hu/);

-

valamint vizsgálatot kezdeményezhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság
Hatóságnál (NAIH, 1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-11. ugyfelszolgalat@naih.hu),
illetve bármely tagállami nemzeti adatvédelmi hatóságnál.
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