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COOKIE TÁJÉKOZTATÓ 
A weboldal és a közösségi média felületek 

használatával összefüggő adatkezelés 
 
 
A Training360 Kft. adatmorzsákat, ún. sütiket vagy cookie-kat alkalmaz weboldalainak 
használata során annak érdekében, hogy az ügyfélélményt személyesebbé tegyük, 
fejleszthessük, és online hirdetéseket juttathassunk el Önnek. 
 
A cookie-k egyedi azonosítót tartalmazó, kisméretű szöveges fájlok, melyek az Ön 
számítógépén vagy mobil eszközében tárolódnak. Ezáltal egy weboldal meglátogatásakor az 
Ön eszköze felismerhetővé válik. Ennek érdekében azon eszköz IP címe rögzítésre kerül, 
mellyel Ön a weboldalt meglátogatta. A cookie-kat csak az adott oldal látogatásának 
időtartamára lehet használni, illetve annak a mérésére, hogy Ön időről időre hogyan használja 
a szolgáltatást és a tartalmat. A cookie-k segítenek a weboldalainkon használt fontos 
jellemzők, funkciók megjelenítésében, és az Ön ügyfélélményének fejlesztésében. 
 
Weboldalaink az alábbi célokkal használják a cookie-kat 
 

• A weboldal működésének javítása: ezek a cookie-k abban segítenek, hogy 
weboldalaink működésén javítsunk, hogy az Ön felhasználói élményét személyesebbé 
tehessük, és hasznos funkciókat tudjon használni, például online fiók létrehozása és 
ezen keresztül hozzáférés elektronikus tananyagainkhoz. 

 
• Online hirdetések megfelelő megjelenítése: weboldalainkon és közösségi média 

felületeinken olyan cookie-kat is alkalmazunk, melyek segítségével hirdetéseket 
jeleníthetünk meg, akár más szervezetek weboldalán is, illetőleg más adatkezelők 
hirdetései is megjelenhetnek a Training360 weboldalán. 

 
• Marketing kommunikáció hatékonyságának mérése: ezek a cookie-k megmutatják, 

ha Ön megnézett egy hirdetést, és azt is, hogy azt mennyi ideig nézte. Ez az információ 
segíti a Training360 Kft-t abban, hogy online hirdetési kampányainak hatékonyságát 
mérhesse, és szabályozhassa, hogy egy hirdetés hányszor jelenik meg Önnél.  
A cookie-k arról is információt nyújtanak, hogy Ön megnyitotta-e a hírlevelünket. 

 
A cookie-kal kapcsolatos beállítási lehetőségek: 
 
Ön a számítógépén, mobil eszközén működő böngésző beállításaiban elutasíthatja vagy 
elfogadhatja az új cookie-kat, a meglévő cookie-kat törölheti. Beállíthatja, hogy értesítést 
kapjon a böngészőben minden alkalommal, amikor új cookie-kat helyeznek el. A cookie-k 
kezelésével kapcsolatban részletesebb információkat a böngésző „help” funkciójában talál. 
Ha Ön úgy dönt, hogy néhány vagy az összes cookie-t kikapcsolja, lehetséges, hogy nem fogja 
tudni használni weboldalaink valamennyi funkcióját. Például: nem tud kijelentkezni vagy nem 
tud olyan szolgáltatást igénybe venni, amelyekhez belépés szükséges. 
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A cookie-k vonatkozásában az adatkezelés célja a weboldal megfelelő működésének 
biztosítása, az adatkezelés jogalapja a Training360 Kft. arra vonatkozó jogos érdeke, hogy a 
weboldal megfelelő működését biztosítsa, a felhasználói élményt fokozza, továbbá marketing 
tevékenységének eredményességét mérje. A cookie-k a felhasználó eszközén tárolódnak, a 
felhasználó általi törlésig.  
 
Facebook oldalak: 
 
Ha Ön a Training360 Kft. Facebook oldalait meglátogatja, az aktivitásokat (posztok, hirdetések) 
kedveli, megosztja, illetőleg kommentet, véleményt helyez el az oldalon, az Ön saját Facebook 
profiljában beállított és engedélyezett nyilvános adatai más Facebook felhasználók, látogatók 
(ideértve a Training360 Kft-t is) számára is publikusan megtekinthetők lehetnek. A felület 
üzemeltetője, a Facebook Ireland Ltd. által meghatározott szabályok szerint Ön a 
későbbiekben a Facebooktól személyre szabott hirdetéseket kaphat. A Training360 Kft. 
azonban nem használja a Facebook oldalt az Ön személyes jellemzőinek elemzésére, 
értékelésére, az Önnel való kapcsolatfelvételre. 
 
A Training360 Kft. adatkezelésének célja a szolgáltatásainak megismertetése a közösségi 
médián keresztül, az adatkezelés jogalapja pedig a szolgáltatásai népszerűsítésére, 
megismertetésére irányuló jogos érdeke. Az adatokat legfeljebb a Facebook oldal 
megszüntetéséig kezeli. A Facebook oldalakat az alábbi külső marketing ügynökség is kezeli: 
Republic Group Kft., 1013 Budapest, Krisztina körút 51., V. emelet 2. 
 
A Facebook oldalon a Training360 Kft. által megrendelt, közzétett hirdetések elemzéséből 
származó, a Training360 Kft. által a Facebook adminisztratív oldalán elérhető, hozzáférhető 
adatok kizárólag statisztikai célú, összesített adatok; nem tartalmaznak személyes adatot, 
illetve olyan információkat, melyekből adott személy egyértelműen beazonosítható lenne. 
 


