
A WWW.DRFABIANKAROLY.HU WEBOLDAL LÁTOGATÁSÁVAL KAPCSOLATOS 
ADATKEZELÉS, TÁJÉKOZTATÁS SÜTIK (COOKIE) ALKALMAZÁSÁRÓL 

1.1. MIK AZOK A SÜTIK ÉS HOGYAN KEZELJÜK ŐKET?

A sütik (cookie-k) olyan kisméretű adatfájlok (továbbiakban: sütik), amelyek a weboldalon keresztül a 
weboldal használatával kerülnek az Ön számítógépére úgy, hogy azokat az Ön internetes böngészője 
menti le és tárolja el és később ugyanaz a weboldal be is tudja tölteni a tartalmát. A leggyakrabban 
használt internetes böngészők (Chrome, Firefox, stb.) többsége alapbeállításként elfogadja és 
engedélyezi a sütik letöltését és használatát, az viszont már Öntől függ, hogy a böngésző beállításainak 
módosításával ezeket visszautasítja vagy letiltja, illetve Ön a már a számítógépen lévő eltárolt sütiket is
tudja törölni. A sütik használatáról az egyes böngészők „súgó” menüpontja nyújt bővebb 
tájékoztatást.

A www.drfabiankaroly.hu weboldalon az alábbi sütiket alkalmazzuk: 

Tájékoztatjuk Önt, hogy Társaságunk a weboldalra való kattintással közvetlenül nem helyez el sütiket 
az Ön számítógépére. Társaságunk kizárólag ún. teljesítményt biztosító sütiket használ, amelyek 
információkat gyűjtenek a felhasználónak a meglátogatott weboldalon belüli viselkedéséről, eltöltött 
idejéről, kattintásairól. Ezek harmadik fél alkalmazásai (pl. Google Analytics, AdWords, Statcounter 
vagy Yandex sütik). Ezek a látogatóról profilalkotás készítésére alkalmasak.

A Google Analytics sütikről itt tájékozódhat:
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage
A Google AdWords sütikről itt tájékozódhat:
https://support.google.com/adwords/answer/2407785?hl=hu

A harmadik féltől származó sütiről (third party cookie) részletesen itt 
https://www.google.com/policies/technologies/types/, az adatvédelemről pedig itt 
https://www.google.com/analytics/learn/privacy.html?hl=hu olvashat.

A sütik használatának elfogadása, engedélyezése nem kötelező. Visszaállíthatja böngészője beállításait, 
hogy az utasítsa el az összes cookie-t vagy hogy jelezze, ha a rendszer éppen egy cookie-t küld. A 
legtöbb böngésző ugyan alapértelmezettként automatikusan elfogadja a sütiket, de ezek általában 
megváltoztathatóak annak érdekében, hogy megakadályozható legyen az automatikus elfogadás és 
minden alkalommal felajánlja a választás lehetőségét.

A legnépszerűbb böngészők süti beállításairól az alábbi linkeken tájékozódhat

 Google Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=hu
 Firefox: https://support.mozilla.org/hu/kb/sutik-engedelyezese-es-tiltasa-amit-weboldak-

haszn
 Microsoft Internet Explorer 11: http://windows.microsoft.com/hu-hu/internet-

explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11
 Microsoft Internet Explorer 10: http://windows.microsoft.com/hu-hu/internet-

explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-10-win-7
 Microsoft Internet Explorer 9: http://windows.microsoft.com/hu-hu/internet-

explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-9
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 Microsoft Internet Explorer 8: http://windows.microsoft.com/hu-hu/internet-
explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-8

 Microsoft Edge: http://windows.microsoft.com/hu-hu/windows-10/edge-privacy-faq
Safari: https://support.apple.com/hu-hu/HT201265

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy előfordulhat, hogy bizonyos webhelyfunkciók vagy szolgáltatások 
nem fognak megfelelően működni cookie-k nélkül.

1.2. A KEZELT ADATOK KÖRE 

A harmadik féltől származó sütik által Társaságunk az alábbi adatokhoz fér hozzá és kezeli:

Kezelt adat Adatkezelés célja
- IP cím
- a látogatás időpontja, időtartama
- a meglátogatott aloldalak adatai,
- az Ön által használt operációs rendszer
és böngésző típusa,
- az Ön állampolgársága.

- a honlap rendeltetésszerű és színvonalas
működésének biztosítása,
- a szolgáltatásaink minőségének ellenőrzése és
javítása,
- a rosszindulatú, weboldalunkat támadó látogatók
beazonosítás,
- a látogatottság mérésére,
- statisztikai célok;
- biztonsági incidensek vizsgálata.

Az adatkezelés jogalapja: a Társaságunk jogos érdeke (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont).

Az adatkezelésben Érintett személyek: az a személy, aki a www.drfabiankaroly.hu weboldalt 
meglátogatja vagy valamely böngészőben rákeres.

Adatkezelés időtartama: a látogatás időpontjától számított 90 nap.

Az adatok tárolásának módja: elektronikusan.

Adatkezelő adatai: 

Név

Székhely
Telephely
Cégjegyzékszám
Adószám
Elektronikus elérhetőség

UROMED DIAGNOSZTIKA Egészségügyi és Szolgáltató 
Korlátolt Felelősségű Társaság
1063 Budapest, Munkácsy Mihály utca 23. 3. em. 6.
1027 Budapest, Henger utca 2. B. ép. fszt.
Cg. .01-09-969873
23529292-2-42
uromed(kukac)uromed.hu

Nyilvántartásba vevő hatóság Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Társaságunk üzemeltetett 
weboldalak elérhetősége
Az adatvédelmi tisztviselő 
neve és elérhetőségei

www.drfabiankaroly.hu

Dr. Kiss Ráhel (+36 30 699 43 72) e-mail: info(kukac)drkrlegal.hu 
posta: 1400 Budapest, Pf.1. 

*** 

A weboldalunkon regisztráció és hírlevélre való feliratkozás nem lehetséges, Társaságunk nem 
foglalkozik hírlevél küldéssel.
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A megadott személyes adatokat nem kapcsoljuk össze és a látogatóink beazonosítása alapvetően nem 
célunk. 

Ha kérdése van a cookie-k használatával vagy az ezzel kapcsolatos adatkezelésünkkel 
kapcsolatban, forduljon hozzánk e-mailben uromed(kukac)uromed.hu e-mail címen.

Budapest, 2018. május 24.
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