EÖTVÖS LORÁND KUTATÁSI HÁLÓZAT TITKÁRSÁGA

Adatkezelési és adatvédelmi tájékoztató
Az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat Titkársága (a továbbiakban: ELKH Titkárság vagy Adatkezelő)
elkötelezett a személyes adatok bizalmas és biztonságos kezelése, továbbá az információs
önrendelkezési jog biztosítása mellett. Az ELKH a rendelkezésre bocsátott személyes adatok kezelését
jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett személy (a továbbiakban: Érintett) számára átlátható
módon (jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság elve alapján), a hatályos jogszabályi
előírásokkal összhangban végzi, gondoskodik azok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és
szervezési intézkedéseket, amelyek a vonatkozó jogszabályi rendelkezések érvényre juttatásához
szükségesek.
Jelen Adatkezelési és Adatvédelmi tájékoztató (a továbbiakban: Adatkezelési tájékoztató) a 2018.
május 25. napjától alkalmazandó, a természetes személyeknek és a személyes adatok kezelésének
tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv
hatályon kívül helyezéséről szóló az Európai Parlament és Tanács 2016. április 27-i (EU) 2016/679
rendelet (a továbbiakban: GDPR rendelet), valamint az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) figyelembevételével
készült.
Az ELKH Titkárság fenntartja a jogot, hogy a honlap bármely tartalmi elemét, elnevezését, elérhetőségét
bármikor, előzetes értesítés nélkül megváltoztassa vagy megszüntesse, megjelenését, tartalmát,
tematikáját, működését módosítsa. Ezek a változtatások, módosítások azonban az adatkezelés célját
és az adatkezelési hozzájárulást nem érintik, vagy ha igen, úgy arról az Érintettek előzetes tájékoztatása
megtörténik.
1. Az adatkezelő neve, címe és elérhetőségei
ELKH Titkárság
Székhely: 1052 Budapest, Piarista u. 4.
Telefon: +36 30 155 9978
Email: fotitkar@elkh.org
2. Adatkezelések
2.1. Adatkezelő munkaerő-hiány betöltésével kapcsolatos adatkezelése során kezelt adatok
2.1.1. Adatkezelő az általa biztosított karrierlehetőség keretében a toborzás, a működésében felmerülő
munkaerő-hiány betöltése, valamint a meghirdetett állásajánlatra jelentkező Érintett pályázatának
elutasítása esetén, vagy a pályázat pozitív elbírálása ellenére, amennyiben nem az Adatkezelő által
kiválasztott Érintett pályázó tölti be a munkakört, illetve az Adatkezelő által meghirdetett állásajánlat
hiányában Adatkezelő részére történő megküldésekor állásinterjúra, meghallgatásra történő időpont
egyeztetés érdekében a(z) (ismételt) kapcsolatfelvétel céljából megvalósított adatkezelés jogalapja az
Érintett hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont]. A hozzájárulás bármikor visszavonható.
2.2.2. Az Adatkezelő ennek keretében az alábbi adatokat kezeli:

− Érintett neve, e-mail címe; bérigénye, amennyiben az állásajánlat ezen adatot kéri rögzíteni, az
Érintett által az állásajánlatra jelentkezés céljából önéletrajzában rendelkezésre bocsátott egyéb
személyes adatok.
2.1.3. Adatkezelő a pályázat pozitív elbírálása esetén a felvételt nyert pályázó Érintett esetében a
munkakör betöltéséig kezeli e célból az Érintett személyes adatait.
2.1.4. Adatkezelő

− a pályázat negatív elbírálása esetén, a felvételt nem nyert pályázó Érintett tekintetében
− pályázat pozitív elbírálása ellenére amennyiben a munkakört nem az Adatkezelő által kiválasztott
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pályázó Érintett tölti be,
az adatokat haladéktalanul törli, vagy az ismételt kapcsolatfelvétel céljából, az Érintett külön
hozzájárulása alapján további kettő évig kezeli. A hozzájárulás bármikor visszavonható.
2.1.5. Az Érintett önéletrajzának Adatkezelő által meghirdetett állásajánlat hiányában Adatkezelő
részére történő megküldésével, így személyes adatainak rendelkezésre bocsátásával hozzájárul ahhoz,
hogy a személyes adatait kettő évig kezelje az Adatkezelő a működésében jelentkező munkaerő-hiány
megszüntetése érdekében, az ismételt kapcsolatfelvétel céljából.
2.2. Kapcsolatfelvétel céljából kezelt adatok
2.2.1. Adatkezelő és az Érintett közötti kapcsolatfelvétel, ennek keretében az Érintett az Adatkezelő
tevékenységével vagy más okból írásban vagy elektronikus úton nem panasznak minősülő kérdés
feltevési lehetőség biztosítása, valamint az Adatkezelő általi válasz biztosítása céljából megvalósított
adatkezelésjogalapja az Érintett hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont]. A hozzájárulás
bármikor visszavonható.
2.2.2. Adatkezelő ennek keretében az alábbi adatokat kezeli:
− az Érintett által az üzenetében előadott személyes adatok, adott esetben az Érintett neve; e-mail
címe; telefonszáma
2.2.3. Adatkezelő a kezelt adatokat az Érintett hozzájárulásának visszavonásáig, vagy a
hozzájárulás visszavonás hiányában az Adatkezelő szolgáltatásának nyújtását követően az általános
polgári jogi igények elévülésének általános ideje alapján öt évig kezeli.

2.3. A közérdekű adatok és a közérdekből nyilvános adatok megismerése iránt benyújtott
kérelmek elbírálása céljából kezelt adatok
2.2.1. Adatkezelő és az Érintett közérdekű adatok és a közérdekből nyilvános adatok megismerése iránt
benyújtott kérelmek elbírálása céljából megvalósított adatkezelésjogalapja a Közfeladat ellátása
[GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pont].
2.3.2. Adatkezelő ennek keretében az alábbi adatokat kezeli:
− az Érintett neve és elérhetősége amelyet a kérelem benyújtásakor megadott.
2.2.3. Adatkezelő a kezelt adatokat egy évig kezeli.

2.4. Elektronikus pályázati és adatszolgáltatási rendszerben (EPAR) kezelt adatok
2.4.1 Elektronikus pályázati és adatszolgáltatási rendszerben (EPAR) felhasználói profil
létrehozása
2.4.1.1. Adatkezelő Elektronikus pályázati és adatszolgáltatási rendszerében (EPAR) felhasználói profil
létrehozása céljából kezelt személyes adatok kezelésének jogalapja a Közfeladat ellátása GDPR 6.
cikk (1) bekezdés e) pont.
2.4.1.2. Adatkezelő az EPAR rendszerben az alábbi adatokat kezeli:
- az Érintett neve, születési ideje, tudományos fokozata, munkáltató kutatóhely neve, felhasználó név,
e-mail címe, telefonszáma, jelszó.
2.4.1.3. Adatkezelő a kezelt adatokat addig kezeli amíg az Érintett nem él a GDPR 21. cikke szerinti
tiltakozáshoz való jogával.
2.4.2. Elektronikus pályázati és adatszolgáltatási rendszerben (EPAR) való adatszolgáltatás
2.4.2.1. Adatkezelő és az általa kiírt pályázatokban résztvevő Érintett személyes adatai kezelésének
jogalapja a Közfeladat ellátása GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pont.
2.4.2.2. Adatkezelő az EPAR rendszerben az alábbi adatokat kezeli:
- az Érintett neve, lakcíme, születési helye és ideje, anyja neve, adóazonosító jele, állampolgársága,
gyermekeire vonatkozó adatok (név, születési idő), szakképzettsége, tudományos fokozata, beosztása,
munkáltató kutatóhely neve, foglalkoztatási jogviszony jellege, korábbi munkahelyek neve, korábbi
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foglalkoztatási jogviszonyok időtartama, elnyert pályázatok/támogatások, elnyert kitüntetések, díjak,
személyi juttatások, e-mail címe, telefonszáma.
2.4.2.3. Adatkezelő a kezelt adatokat az Érintett hozzájárulásának visszavonásáig, vagy a visszavonás
hiányában a pályázott időszak lejártát követően az általános polgári jogi igények elévülésére irányadó
öt évig kezeli.
3. Adattovábbítás és a címzettek köre
Az ELKH Titkárság által vezetett nyilvántartásból - jogszabályban meghatározott módon – az alábbi
szervek/szervezetek részére történik adattovábbítás:
az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat részét képező kutatóhelyek részére;
a Magyar Tudományos Akadémia Titkársága (1051 Budapest, Széchenyi István tér 9.,
postacím: 1245 Budapest, Pf.: 1000.) részére;
Magyar Nemzeti Levéltár (1014 Budapest, Bécsi kapu tér 2-4., postacím: 1250 Budapest, Pf.:
3.) részére az ELKH Titkárság Iratkezelési Szabályzata, valamint az irattári terv szerint nem
selejtezhető ügy iratai;
Magyar Posta Zrt. (1138 Budapest, Dunavirág u. 2-6.) részére az érintettekkel való
kapcsolattartás keretében átadott adatok;
Központi Statisztikai Hivatal (1024 Budapest, Keleti Károly u. 5-7., postacím: 1525 Budapest,
Pf.: 51.) részére, statisztikai célra, csak személyazonosításra alkalmatlan módon.
4. Adatbiztonsági intézkedések
Az ELKH Titkárság gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá mindazon technikai és
szervezési intézkedéseket, amelyeket a GDPR rendelet, továbbá az Infotv. és az egyéb adat-és
titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek. Az adatokat védi a jogosulatlan hozzáférés,
megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen
megsemmisülés és sérülés ellen.
5. Az Érintetteket az adatkezeléssel kapcsolatban megillető jogok
5.1. Határidő
Az Érintett kérelmére saját adatairól a nyilvántartásból kivonatot vagy másolatot, illetve szóbeli
tájékoztatást kell adni. A tájékoztatást a kérelem beérkezésétől számítva legkésőbb egy hónapon belül
kell megadni, mely határidőbe a kérelem beérkezésének napja nem számít bele.
Az ELKH Titkárság szükség esetén – figyelembe véve a kérelem bonyolultságát és a beérkező kérelmek
számét – a határidőt további két hónappal meghosszabbíthatja, a határidő meghosszabbításáról az
ELKH Titkárság – a késedelem okainak megjelölésével – az Érintettet tájékoztatja, a kérelem
kézhezvételét követő egy hónapon belül.
5.2. A hozzáféréshez való jog
Az Érintett jogosult arra, hogy az ELKH Titkárság megadott elérhetőségein keresztül tájékoztatást kérjen
arról, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha igen, akkor jogosult arra, hogy
megismerje azt, hogy az ELKH Titkárság:
milyen személyes adatait;
milyen jogalapon;
milyen adatkezelési cél miatt;
mennyi ideig kezeli;
azokat az ELKH Titkárság kinek, mikor, milyen jogszabály alapján továbbította, vagy biztosított
hozzáférést;
milyen forrásból származnak a személyes adatai.
Az ELKH Titkárság az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát – az Érintett erre
irányuló kérelme alapján – első alkalommal díjmentesen bocsátja rendelkezésre, azt követően egy
ésszerű, adminisztratív mértékű díjat számít fel.

Székhely: 1052 Budapest,
Piarista u. 4.

Levélcím: 1241 Budapest, Pf. 39.
Weboldal: www.elkh.org

Tel.: +36 30 155 9978
E-mail: fotitkar@elkh.org

4
Az adatbiztonsági követelmények teljesülése és az Érintett jogainak védelme érdekében a tájékoztatás,
az adatokba történő betekintés, valamint azokról a másolat kiadása az Érintett személyének
azonosításához kötött.
5.3. A helyesbítéshez való jog
Az Érintett az ELKH Titkárság által megadott elérhetőségeken keresztül kérheti, hogy az ELKH
Titkárság módosítsa valamelyik kezelt személyes adatát. Az adatmódosításhoz az Érintettnek hitelt
érdemlően igazolnia kell az adat pontosságát.
5.4. Az adatkezelés korlátozásához való jog
Az Érintett az ELKH Titkárság által megadott elérhetőségeken keresztül kérheti, hogy a személyes
adatainak kezelését az ELKH Titkárság korlátozza amennyiben:
vitatja személyes adatainak pontosságát;
az adatkezelés jogellenes, és az Érintett nem kéri a rá vonatkozó személyes adatok törlését,
ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az
Érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
az Érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra
vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az ELKH Titkárság jogos indokai elsőbbséget
élveznek-e az Érintett jogos indokaival szemben.
5.5. A tiltakozáshoz való jog
Az Érintett az ELKH Titkárság által megadott elérhetőségeken keresztül saját helyzetével kapcsolatos
okokból bármikor tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen, ha álláspontja szerint azokat az ELKH
Titkárság nem az adatkezelési tájékoztatóban megjelölt céllal összefüggésben kezeli.
5.6. A törléshez való jog
Az Érintett a jelen tájékoztatóban ismertetett adatkezelések kapcsán csak akkor élhet a törléshez való
jogával, ha az ELKH Titkárság által ellátandó közfeladatok gyakorlása során végzett feladatainak
ellátásához az adat nem szükséges. A levéltárba adandó iratok vonatkozásában az adatok törlése az
iratok integritásának sérelme nélkül nem valósítható meg, ezért a törlési kérelem e vonatkozásban nem
teljesíthető.
A törlési kérelemben nem teljesíthető továbbá akkor sem, ha az adatkezelésre:
a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog
szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi
jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;
tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben az az adat törlése
valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy
jogi igény előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez van szükség az adatokra.
Az Érintett személy adatainak törlését személyesen vagy meghatalmazott képviselője útján, továbbá
elektronikus formában az ELKH Titkárság részére benyújtott/megküldött kérelemben kérheti.
5.7. Az adathordozhatósághoz való jog
Az Érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa rendelkezésre bocsátott személyes adatokat tagolt,
széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket
az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa, amennyiben:
az adatkezelés szerződés teljesítésén, vagy hozzájáruláson alapul;
az adatkezelés automatizált módon történik.
Az adatok hordozhatóságához való jog gyakorlása során az érintett jogosult arra, hogy – ha ez
technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.
5.8. Az Érintettnek joga van ahhoz, hogy személyes adatainak kezeléséhez adott hozzájárulását
bármikor visszavonja, azonban a hozzájárulásának visszavonása a hozzájárulás visszavonása
azonban nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.
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6. Jogérvényesítési lehetőségek
Ha az Érintettnek panasza van az ELKH Titkárság adatkezelési tevékenységével kapcsolatban, úgy:
-

panaszával az ELKH Titkárság adatvédelmi tisztviselőjéhez fordulhat (dr. György András
ügyvéd, adatvédelmi tisztviselő – SBGK Ügyvédi Iroda, H-1062 Budapest, Andrássy út 113.,
andras.gyorgy@sbgk.hu),
panaszt nyújthat be a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1055
Budapest, Falk Miksa u. 9-11., postacíme: 1374 Budapest, Pf. 603., tel.: +36-30-683-5969),
honlap: www.naih.hu), illetve
lehetősége van adatainak védelme érdekében bírósághoz fordulni, a perben – az Érintett
választása szerint - a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék is eljárhat.

-

7. Sütik
7.1. Amikor meglátogatja a honlapot, az Érintett számítógépe sütiket tárol. A sütik kisméretű
szövegfájlok, amelyeket a böngészője tárol az Érintett eszközén bizonyos információk mentése
érdekében. Amikor az Érintett a következő alkalommal ugyanazon eszköz igénybevételével látogatja
meg honlapot, a sütikben mentett információ vagy a honlapra („Első Fél sütije”) továbbítódik vagy egy
másik olyan honlapra, amelyhez a süti tartozik („Harmadik Fél sütije”).
7.2. A mentett és visszaküldött információn keresztül a honlap felismeri, hogy az Érintett korábban már
belépett oda és meglátogatta azt az eszközön használt böngészővel. Ezt az információt arra használja
az Adatkezelő, hogy a honlapot az Érintett preferenciáival összhangban optimális módon tervezze és
jelenítse meg. Ebben a vonatkozásban kizárólag maga a süti kerül azonosításra az Érintett eszközén.
Ezen a mértéken túl az Érintett személyes adatait csak a kifejezett hozzájárulásával, vagy abban az
esetben menti az Adatkezelő, ha az feltétlenül szükséges az Érintett részére felkínált és az Érintett által
elért szolgáltatás használatához.
7.3. Adatkezelő sütik alkalmazása, azaz a honlapon nyújtott szolgáltatásainak az Érintett igényeihez
igazítása céljából megvalósított adatkezelésének jogalapja az Érintett hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1)
bekezdés a) pont]. Az Érintett hozzájárulását igénylő sütik a Reklám sütik.
7.4. Érintett a sütik alkalmazásához adott hozzájárulását a honlapon az adott süti jelölő négyzetére
kattintással adhatja meg. Az Érintett általi hozzájárulást nem igénylő sütikről Adatkezelő az alábbiakban
tájékoztatást nyújt.
7.5. A honlap a sütik alábbi típusait használja, amely sütik terjedelmére és funkciójára vonatkozó
magyarázat alább található:
•
Feltétlenül szükséges sütik
•
Funkció és Teljesítmény sütik
7.6. A honlap az alábbi sütiket használja:

Süti neve

Süti típusa

Süti
Szolgáltató

Süti által kezelt
adatok

Süti célja

Süti
élettartama

_ga

Analitikai sütik

Google

Korra, nemre,
érdeklődési körre,
tartózkodási helyre
vonatkozó adatok

Elemzés,
követés

2 év
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_gid

Analitikai sütik

_gat_*

Analitikai sütik

Rendszer által
használt

Feltétlenül
szükséges

Google

Korra, nemre,
érdeklődési körre,
tartózkodási helyre
vonatkozó adatok

Elemzés,
követés

1 nap

Google

Korra, nemre,
érdeklődési körre,
tartózkodási helyre
vonatkozó adatok

Elemzés,
követés

1 nap

Rendszer által
azonosításra
használt

Azonosítás Munkamenet

7.7. Feltétlenül szükséges sütik
7.7.1. A feltétlenül szükséges sütik olyan funkciókat biztosítanak, amelyek nélkül a honlap nem
használható rendeltetésszerűen. Ezen sütiket kizárólag az Adatkezelő használja, ezért ezek az Első Fél
sütijei. Ez azt jelenti, hogy a sütikben tárolt valamennyi információ visszakerül a honlapra.
7.7.2. A feltétlenül szükséges sütik például arra szolgálnak, hogy Érintett, mint regisztrált felhasználó
mindig bejelentkezve maradjon, amikor a honlap különböző aloldalaira belép, és így ne kelljen minden
alkalommal újra beírnia a belépési adatait egy új oldalra történő belépéskor.
7.7.3. A feltétlenül szükséges sütik használata a honlapon az Érintett hozzájárulása nélkül lehetséges.
A feltétlenül szükséges sütik ezért egyénileg nem aktiválhatók és deaktiválhatók. Az Érintett ugyanakkor
bármikor kikapcsolhatja a sütiket a böngészőjében
7.7.4. Jogalap: GDPR 6.cikk (1) bekezdés b) pont.
7.8. Funkció és Teljesítmény sütik
7.8.1. A funkció sütik lehetővé teszik, hogy a honlap már megadott adatokat tároljon (mint például a
regisztrált név vagy nyelvválasztás), és ezen adatok alapján tökéletesített és személyre szabottabb
funkciókat kínáljon. Ezen sütik csak anonim adatokat gyűjtenek és tárolnak, hogy ne tudják követni az
Érintett egyéb honlapokon való mozgását.
7.8.2. A teljesítmény sütik arról gyűjtenek adatokat, hogy hogyan használják a honlapot, annak
érdekében, hogy a honlap vonzerejét, tartalmát és funkcióit javítsa az Adatkezelő. Ezen sütik segítenek
például meghatározni, hogy a honlap aloldalai látogatottak-e, illetve, hogy mely aloldalak a látogatottak,
valamint, hogy a felhasználókat különösen mely tartalmak érdeklik. A teljesítmény süt arra is szolgálnak,
hogy rögzítsék különösen egy oldal látogatásainak a számát, az aloldalakra való belépések számát, a
honlapon eltöltött időt, a látogatott oldalak sorrendjét, azt, hogy melyik keresési kifejezések vezették el
az Érintettet az Adatkezelőhöz, az országot, a régiót és adott esetben a várost, ahonnan belép az
Érintett, valamint a honlapra belépő mobil eszközök arányát.
7.8.3. Ezeket az adatokat az Adatkezelő statisztikai kimutatás részeként dolgozza azokat fel. Ennek
eredményeként a felhasználók igényeinek megfelelően tudja alakítani a honlap tartalmát és
optimalizálni a kínálatát.
7.8.4. Jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont.
7.9. A sütik kezelése és törlése
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Az Érintett a böngészőjét beállíthatja úgy, hogy az a sütik mentését főszabályként ne engedje meg,
és/vagy úgy, hogy a böngésző minden alkalommal rákérdezzen arra, hogy az Érintett egyetért-e a sütik
bekapcsolásával. Az Érintett bármikor törölheti azon sütiket, amelyeket ismételten bekapcsolt. A
böngésző súgó funkciója használatával részletes tájékoztatást kaphat az Érintett ennek működéséről.
A sütik használatának általános érvénnyel történő kikapcsolása korlátozhatja a honlap bizonyos
funkcióinak működését.
7.10. Google Analytics
7.10.1. A honlap Google Analytics-et, a Google Inc. („Google”) webes elemző szolgáltatását használja.
Ennek során a Google Analytics a süti egy meghatározott formáját használja, amelyet az Érintett
számítógépe tárol, és amely lehetővé teszi a honlap Érintett által történő használatának elemzését. A
süti által a honlap Érintett általi használatáról létrehozott információt általában egy, az Egyesült
Államokban található Google szerverre továbbítják, majd ott tárolják.
7.10.2. A sütik tárolását megakadályozhatja az Érintett, ha a böngészőszoftverének használata során a
megfelelő beállításokat alkalmazza. Emellett a https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en címen
elérhető böngésző beépülő modul letöltésével és telepítésével megakadályozhatja az Érintett, hogy a
Google rögzítse és kezelje a süti által létrehozott, a honlap Érintett által történő használatával
kapcsolatos adatokat (beleértve az IP címét).
7.10.3. A honlap a Google Analytics-et használja a felhasználói azonosítón keresztül megvalósuló
látogatóáramlás eszköztől független elemzésére is. Az Érintett által történő használat különböző
eszközök közötti követését kikapcsolhatja a Google fiókjában az „Információim”, „Személyes
információk” alatt.
7.10.4. Jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont.
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