SÜTIKRE (COOKIE) VONATKOZÓ SZABÁLYZAT
A Magyar Film- és Média Akadémia Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: „Társaság” vagy
többes szám első személy használata) elkötelezett a felhasználók adatainak védelme mellett. Ennek elérése
céljából a felhasználónak a liluland.hu (a továbbiakban: „Webhely”) meglátogatása során tanúsított online
magatartására vonatkozó adatgyűjtés céljából saját és standard külső sütiket használunk, és azt is nyomon
követjük, hogy a felhasználó milyen gyakorisággal látogat el a Webhelyre. A gyűjtött adatok anonimek és
nem azonosítják a felhasználó személyét, kivéve, ha a felhasználó valamely űrlap kitöltésével vagy a
Webhely által felkínált más lehetőséggel megadja adatait. Amennyiben a Társaság személyes adatokat gyűjt,
erre az alábbi helyen elérhető adatvédelmi szabályzatunk vonatkozik: https://liluland.hu/adatvedelminyilatkozat
Mire terjed ki a nyomon követés?
Nem használunk a Webhelyen tolakodó sütiket felhasználói személyes adatok gyűjtésére. A felhasználóink
online magatartásának nyomon követésére és összesített statisztikai adatok kinyerésére az ágazati standard
sütiket használjuk, mint amilyen Google Analytics, a következő módokon:
• Nyomon követjük a Webhelyre látogatások számát, hogy az egyes látogatók honnan érkeznek (azaz
a felhasználó melyik webhelyről érkezett a Webhelyre) és hova mennek tovább a Webhelyről (azaz
a mi webhelyünket elhagyva mely webhelyre látogat).
• A sütiket a felhasználói eszközön legfeljebb egy (1) évig tároljuk, felhasználói IP-címhez kötötten.
A sütik kisméretű szövegfájlok, amelyet a felhasználó internetböngészője tárol a felhasználói
eszközön. Ezzel tudjuk nyomon követni, ha a felhasználó visszatér a Webhelyre.
Sütik kezelésének módja
Amennyiben a felhasználó nem állította be böngészőjében a sütik letiltását, rendszereink minden alkalommal
sütiket bocsátanak ki, amikor a felhasználó a Webhelyet eléri.
Letilthatja a sütiket a böngésző azon beállításának aktiválása útján, amely lehetővé teszi a sütik tárolásának
elutasítását. Ez a süti összes adatát törli. Ha azonban a felhasználó ezt a beállítást választja, nem feltétlenül
lesz képes elérni a Webhely egyes részeit vagy használni bizonyos funkcióit.
Külső sütik
A felhasználó a Webhelyen böngészve harmadik személyektől származó tartalommal is találkozik.
Felkínálhatjuk a felhasználó számára a velünk való interakciót és az adatok másokkal történő megosztását
közösségi hálózatok, így a Facebook, Youtube, a Linkedln és a Twitter használatával. Ezt a tartalmat azért
vesszük fel, hogy a felhasználó gondosan kiválasztott, naprakész, számára érdekes vagy releváns adatokat
kapjon, ennek nyomán azonban egyes külső személy szolgáltatók olyan további sütiket helyezhetnek el a
felhasználói eszközön, amelyek felett nem rendelkezünk ellenőrzéssel. Ezért javasoljuk a felhasználónak az
említett harmadik személyek webhelyének és azok adatvédelmi szabályzatának ellenőrzését a sütik
részleteire és azok felhasználó általi kezelési lehetőségeire vonatkozóan.
A liluland.hu-n használt sütik
A Webhelyen lehetnek külső webhelyekre mutató hivatkozások. Ha a felhasználó követi ezeket a külső
hivatkozásokat, felhívjuk a figyelmet arra, hogy ezeknek a webhelyeknek saját adatvédelmi és
sütiszabályzata van, és ezekért semmiféle felelősséget nem vállalunk. Személyes adatok külső webhelyen
történő megadása előtt ellenőrizni kell ezeket a szabályzatokat.
Alább példákat adunk a Webhelyen használt sütikre, azok céljával és más esetlegesen hasznos
információkkal együtt. Felhívjuk azonban a figyelmet arra, ha a felhasználó külső oldalakat a Webhelyen
keresztül ér el, az alábbi sütilista nem feltétlenül teljes.
Google-analytics.com
• Típus: külső süti a Google Inc-től.
• Cél: a Google analytics sets cookies sütiket helyez el webhelyünk oldalai és szolgáltatásai
használatának nyomon követhetősége érdekében.
• Milyen adatok kerülnek tárolásra: a látogatás időtartama, a megtekintett oldalak, hely, operációs
rendszer, böngésző, belépési útvonal, látogatások száma
• Személyes adatra mutató hivatkozás: nem.
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Süti típusa: tartós.
Külső süti: igen, a Google Inc-é.
Harmadik személy szabályzata:
Hivatkozás: link

CONCRETE5
- Forrás: backend
- Cél: Ez a cookie tárolja, a munkamenet azonosítóját. A cookie értéke egy hash kulcs.
- Lejárat: 2 óra
- Hogyan lehet letiltani: A cookie-kat a böngésző beállításainak megváltoztatásával engedélyezheti
vagy tilthatja le. Mivel a lehetőségek böngészőnként eltérőek, további információkért lépjen be
böngészőjének Súgó menüjébe.
CONCRETE5_LOGIN
- Forrás: backend
- Cél: Rendszerszintű süti, ami a gyorsítótárazás elősegítését szolgálja. A cookie értéke belépett
felhasználó esetében 1-es.
- Lejárat: Az ilyen célból beállított cookie a munkamenet végén lejár.
- Hogyan lehet letiltani: A cookie-kat a böngésző beállításainak megváltoztatásával engedélyezheti
vagy tilthatja le. Mivel a lehetőségek böngészőnként eltérőek, további információkért lépjen be
böngészőjének Súgó menüjébe.
cookie_bar
- Forrás: backend
- Cél: Rendszerszintű süti, a cookie policy elfogadását jelzi. A cookie értéke elfogadott nyilatkozat
esetében 1-es.
- Lejárat: 1 nap
- Hogyan lehet letiltani: A cookie-kat a böngésző beállításainak megváltoztatásával engedélyezheti
vagy tilthatja le. Mivel a lehetőségek böngészőnként eltérőek, további információkért lépjen be
böngészőjének Súgó menüjébe.
ccmPoll
- Forrás: backend
- Cél: Rendszerszintű süti, a cikkekhez tartozó szavazási állapotot jelzi. A cookie értéke szavazás után
"voted".
- Lejárat: 15 nap
- Hogyan lehet letiltani: A cookie-kat a böngésző beállításainak megváltoztatásával engedélyezheti
vagy tilthatja le. Mivel a lehetőségek böngészőnként eltérőek, további információkért lépjen be
böngészőjének Súgó menüjébe.
A Szabályzat változásai
E Szabályzat feltételei időnként megváltozhatnak. A Szabályzat minden lényeges megváltozásáról megfelelő
módon értesítjük a felhasználót, vagy ezen a webhely vagy pedig a felhasználó más kommunikációs
csatornán történő értesítésével.
Kapcsolat
A jelen szabályzattal kapcsolatos kérdéseit, megjegyzéseit és kéréseit szívesen várjuk – ezeket küldje az
info@liluland.hu címre.
Budapest, 2018. május 2.

Magyar Film- és Média Akadémia
Korlátolt Felelősségű Társaság
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