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KIEGÉSZÍTŐ WEBES TÁJÉKOZTATÓ ÉS COOKIE POLICY (https://www.videosquare.hu) 

A weboldal a Wix.com szolgáltató rendszerén üzemel. 

A szerver naplózása 

A weblap meglátogatásakor a webszerver felhasználói adatokat nem rögzít. 

A weboldalon rendelkezésre álló kapcsolatfelvételi űrlap segítségével történő kommunikációhoz 

személyes adatok megadása szükséges (név, email cím, telefonszám). 

Alkalmazott külső szolgáltatók adatkezelése 

A portál HTML kódja a weblaptól független, külső szerverről érkező és külső szerverre mutató 

hivatkozásokat tartalmaz. A külső szolgáltató szervere közvetlenül a felhasználó számítógépével 

(böngészőjével) áll kapcsolatban. Felhívjuk látogatóink figyelmét, hogy e hivatkozások szolgáltatói az ő 

szerverükre történő közvetlen kapcsolódás, a felhasználó böngészőjével való közvetlen kommunikáció 

miatt felhasználói adatokat (pl. IP cím, böngésző, operációs rendszer adatai, meglátogatott oldal címe 

és a látogatás időpontja) képesek gyűjteni. 

A felhasználó számára esetlegesen személyre szabott tartalmakat a külső szolgáltató szervere szolgálja 

ki. Az adatok külső szolgáltatók szervere általi kezeléséről az alább felsorolt adatkezelők tudnak 

részletes felvilágosítást nyújtani. 

A weboldal látogatottsági és egyéb webanalitikai adatainak független mérését és auditálását külső 

szolgáltatóként a Google Analytics szervere segíti. A mérési adatok kezeléséről az adatkezelő 

a https://policies.google.com/?hl=hu címen ad részletes felvilágosítást (ld. „Hogyan használja fel a 

Google az adatokat, amikor Ön egy partnerünk oldalát vagy alkalmazását használja” című 

dokumentum). 

A honlapon külső szolgáltatóként a Google Maps térkép-információkat jelenít. Bővebb információ 

a https://www.google.com/about/company/user-consent-policy/ címen érhető el. 

Az oldalon továbbá beágyazásra kerül a Facebook Pixel, amely a segít a hirdetési célcsoportok 

feltérképezésében. További információk: https://developers.facebook.com/docs/privacy/ 

A honlap cookie kezelése 

A szolgáltató a testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. 

sütit (cookie) helyez el és a későbbi látogatás során olvas vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban 

elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális 

látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében 

Az adatkezelés célja: a felhasználók azonosítása, egymástól való megkülönböztetése, a felhasználók 

aktuális munkamenetének azonosítása, az annak során megadott adatok tárolása, az adatvesztés 

megakadályozása, a felhasználók azonosítása, nyomon követése, webanalitikai mérések. 

Az adatkezelés jogalapja: az adatkezelőnek jogos érdeke fűződik a felhasználók azonosításához, és 

testre szabott kiszolgálásához [GDPR 6. cikk (1) bek. f) pontja]. 

A kezelt adatok köre: azonosítószám, dátum, időpont, valamint az előzőleg meglátogatott oldal. 

Az adatkezelés időtartama: A pontos érvényességi idővel rendelkező (állandó) sütik törlésükig, de 

legkésőbb érvényességi idejük lejáratáig tárolódnak a számítógépen. 

https://www.videosquare.hu/
https://policies.google.com/?hl=hu
https://www.google.com/about/company/user-consent-policy/
https://developers.facebook.com/docs/privacy/
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A sütit a felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve letilthatja böngészőjében a sütik 

alkalmazását. A sütik kezelésére általában a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében az 

Adatvédelem/Előzmények/Egyéni beállítások menü alatt, cookie, süti vagy nyomkövetés 

megnevezéssel van lehetőség. 

A süti a webszerver által küldött, változó tartalmú alfanumerikus információ csomag, mely a 

felhasználó számítógépén rögzül és előre meghatározott érvényességi ideig tárolásra kerül. A cookie-

k alkalmazása lehetőséget biztosít a látogató egyes adatainak, weboldalon beállított preferenciáinak 

tárolására, majd ismételt, szerver által történő lekérdezésére. A sütik egyfajta címkeként működnek, 

melyekkel a weboldal felismerheti az oldalra visszatérő látogatót, illetve tárolni tudja a felhasználói 

preferenciákat. Amennyiben a honlap látogatás során a felhasználó böngészője visszaküldi a 

merevlemezre korábban elmentett cookie-t, az azt küldő szolgáltató összekapcsolhatja az aktuális 

látogatást a korábbiakkal, azonban mivel a cookie-k a domain-hez kötődnek, erre kizárólag saját 

tartalma tekintetében képes. A sütik önmagukban a felhasználó azonosítására nem képesek, kizárólag 

a látogató számítógépének felismerésére alkalmasak. 

A honlap a táblázatban felsorolt sütiket használja: 

Cookie név Szolgáltató Érvényesség Szükségesség Leírás 

XSRF-TOKEN www.videosquare.hu munkamenet szükséges Biztonsági funkció 
(wix.com) 

hs www.videosquare.hu munkamenet szükséges  

svSession www.videosquare.hu 2 év szükséges Felhasználói belépéshez 
szükséges (nincs 
használatban) 

ssr-caching www.videosquare.hu . . wix.com belső működés 
támogatása 

_ga Google Analytics: 
www.google.com/analytics/ 

2 év  GA látógató egyedi 
azonosítója weboldal 
statisztikák készítéséhez. 

_gid Google Analytics 24 óra  Ld. GA. 
_gat Google Analytics 1 perc  Ld. GA 

r/collect Google Analytics 
(Doubleclick) 

  Látógató eszközének 
azonosításához 

fr Facebook   Hirdetés információk 
támogatásához. 

tr Facebook   Hirdetés információk 
támogatásához. 
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Supplementary website information and cookie policy (https://videosquare.hu) 

Server-side logging 

When the webpage is visited the web server does not record any user data. 

In case of using contact form personal data must be provided (name, email address, phone number, 

organization). 

Data management of external service providers 

The HTML code of the website refers to third-party software components downloaded from third-

party servers and pointing to external websites. User’s browser establishes direct connection to these 

providers. 

Please be informed that providers of these external references might be collecting personal data using 

the direct connection between user’s browser and their servers (eg. IP address, browser, operating 

system, visited website address, date/time of the visit). 

Personalized content targeted for visitors might be serviced by these external providers. Data 

processing practices by these third-party providers are detailed on their website referenced below. 

Independent measurement and auditing of website traffic and other web analytics data is supported 

by Google Analytics as an external service provider. 

The controller provides detailed information at https://policies.google.com/?hl=en regarding the 

management of measurement data, (see "How does Google use data when you use a partner's site or 

application"). 

On the website, Google Maps displays map information as an external service provider.  

More information is available at: https://www.google.com/about/company/user-consent-policy/ 

In addition, Facebook Pixel is embedded on the website to help ad targeting. 

More information: https://developers.facebook.com/docs/privacy/ 

Website cookie management 

In order to provide a personalized service, provider sends and store a data set on the user's browser, 

that is called cookie and provider shall read it back later. If on a later visit the browser returns a 

previously saved cookie to the server, the provider has the ability to associate the user's current visit 

with the previous visits to support servicing its own content. 

Purpose of data controlling: user identification, differentiation of users, identification of the current 

session of the users, storage of user provided data, prevention of data loss, tracking of users, web 

analytics measurements. 

Legal basis for data controlling: the controller has a legitimate interest in identifying and tailoring users 

[Article 6 (1) point f, GDPR]. 

The range of managed data: user’s name, email, date, time, IP address. 

Data preservation: Cookies are stored on the device no later than the expiration date of their validity 

or their manual removal. 

https://policies.google.com/?hl=en
https://www.google.com/about/company/user-consent-policy/
https://developers.facebook.com/docs/privacy/
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User can delete cookies from his/her own device or disable the use of cookies in the browser. Usually, 

one can disable cookies in the Tools/Options menu of your browsers under the Privacy/History/Custom 

Settings menu. 

The cookie is an alphanumeric data set sent by the web server and stored on the user's device and 

stored for a predetermined period of validity. The use of cookies allows the website provider to store 

some of the visitor's data, preferences set on the website, and then retrieve it from the browser by 

the server. Cookies act as a kind of label that allows the website to recognize the visitor returning to 

the page and store user preferences. During a website visit, the user's browser might return a cookie 

that has been previously saved, the originating service provider may associate the current visit with a 

previous one. Since cookies are associated with a single domain, providers are allowed to get and see 

their own data stored during previous visits to the specific domain. Cookies in themselves are not able 

to identify the user but are only suitable for recognizing the visitor's device. 

The website uses the cookies listed in the table: 

Cookie Provider Validity Status Description 

XSRF-TOKEN www.videosquare.hu session necessary Security feature (wix.com) 
hs www.videosquare.hu session necessary  

svSession www.videosquare.hu 2 year necessary User login (not used) 

ssr-caching www.videosquare.hu .  wix.com internal operation 

_ga Google Analytics: 
www.google.com/analytics/ 

2 year  GA visitor unique identifier 
for web statistics 

_gid Google Analytics 24 hours  See GA 

_gat Google Analytics 1 minute  See GA 

r/collect Google Analytics 
(Doubleclick) 

  Visitor device 
identification 

fr Facebook   Advertisement 
information 

tr Facebook   Advertisement 
information 

 

 


