
 

 

SÜTI TÁJÉKOZTATÓ 

Utoljára módosítva: 2022. július 20 

A Dplay Entertainment Limited és/vagy leányvállalatai és kapcsolt vállalkozásai („mi”), valamint hirdetési 
partnereink és szolgáltatóink sütiket és hasonló technológiákat használnak weboldalainkon, mobil és 
okostelevíziós alkalmazásainkon (együttesen a „Szolgáltatások”).  Elkötelezettek vagyunk amellett, hogy 
jelen Süti Tájékoztató segítségével tájékoztassuk Önt arról, hogyan gyűjtjük, használjuk és osztjuk meg az 
Önre vonatkozó személyes adatokat, amikor Ön kapcsolatba lép a Szolgáltatásokkal. További 
információkat arról, hogy hogyan gyűjtjük és kezeljük az Ön személyes adatait, az Adatvédelmi 
Tájékoztatónkban olvashat. Ez a Süti Tájékoztató további részleteket tartalmaz a következőkről: 

1. A SZOLGÁLTATÁSOKBAN HASZNÁLT SÜTIK ÉS EGYÉB NYOMKÖVETŐ TECHNOLÓGIÁK LEÍRÁSA 
2. HOGYAN HASZNÁLJUK A SÜTIKET ÉS MÁS NYOMKÖVETŐ TECHNOLÓGIÁKAT 
3. HOGYAN HASZNÁLJÁK A HIRDETÉSI PARTNEREINK A NYOMKÖVETŐ TECHNOLÓGIÁKAT 
4. AZ ÖN VÁLASZTÁSI LEHETŐSÉGEI (A SÜTIK KEZELÉSE ÉS A HOZZÁJÁRULÁS VISSZAVONÁSÁNAK 

LEHETŐSÉGE) 
5. KAPCSOLATFELVÉTEL 

1. A SZOLGÁLTATÁSOKBAN HASZNÁLT SÜTIK ÉS EGYÉB NYOMKÖVETŐ TECHNOLÓGIÁK LEÍRÁSA 

Mint sok más vállalat, mi is használunk nyomkövető technológiákat a Szolgáltatásaink nyújtása során.  Az 
alábbiakban a nyomkövető technológiák típusaira mutatunk be néhány példát, amelyeket attól függően 
használhatunk, hogy Ön hogyan fér hozzá és lép kapcsolatba a Szolgáltatásokkal. 

Webböngésző sütik 

 

A süti egy olyan adatfájl, amelyet a Szolgáltatások igénybevétele érdekében 
használt számítógépen helyezünk el.  A sütik általában az Ön 
webböngészőjéhez kapcsolódó információkat tartalmaznak, például a 
weboldal preferenciáit, bejelentkezési információkat vagy felhasználói 
azonosítót.  Ezek az információk lehetővé teszik az online szolgáltatások 
számára, hogy felismerjék Önt, amikor kapcsolatba lép a Szolgáltatásokkal, 
vagy újra meglátogatja azokat. 

A "saját sütik" olyan sütik, amelyeket az Ön által meglátogatott domain helyez 
el. Amikor Ön hálózatunk weboldalaira látogat, az Ön által látogatott 
webhelyek és domainjeink által használt sütiket helyezzük el. 

A "harmadik féltől származó sütik" a hirdetési partnereink, hirdetési hálózatok 
és elemzési szolgáltatók által az Ön weboldalra látogatásakor elhelyezett sütik. 

A "munkamenet-sütik" a látogatás időtartamára kerülnek elhelyezésre. 

A "tartós sütik" a Szolgáltatások elhagyása után is megmaradnak, és hetekig 
vagy akár évekig is tárolódhatnak. 

https://www.eurosport.co.uk/eurosport/legal/2020-2021/privacy-policy_sto7706601/story.shtml
https://www.eurosport.co.uk/eurosport/legal/2020-2021/privacy-policy_sto7706601/story.shtml
https://corporate.discovery.com/tracking-technologies-notice/#howweuse
https://corporate.discovery.com/tracking-technologies-notice/#adpartners
https://corporate.discovery.com/tracking-technologies-notice/#yourchoices
https://corporate.discovery.com/tracking-technologies-notice/#yourchoices
https://corporate.discovery.com/tracking-technologies-notice/#contactus


 

 

Nyomkövetési 
technológiák 

  

A Szolgáltatások tartalmazhatnak webjelzőket/GIF-eket, pixeleket, 
oldalcímkéket, beágyazott szkripteket és egyéb nyomkövető technológiákat.  
Ezek a technológiák kis átlátszó képfájlokból vagy más webes programozási 
kódokból állnak, amelyek rögzítik, hogy Ön hogyan lép kapcsolatba a 
Szolgáltatásokkal.  Ezeket gyakran a webböngésző sütikkel vagy más, az Ön 
eszközéhez kapcsolódó azonosítókkal együtt alkalmazzuk. 

Eszközazonosítók Gyűjthetjük az Ön IP-címét vagy az Ön által az internethez vagy a 
Szolgáltatáshoz való hozzáféréshez használt eszköz más egyedi azonosítóját. 

Mobil hirdetési 
azonosítók 

Mi és harmadik fél szolgáltatóink hozzáférhetünk egy, az Ön eszközéhez 
rendelt hirdetési azonosítóhoz, ha Ön mobilalkalmazáson keresztül lép be a 
Szolgáltatásokba. 

Készülékek közötti 
nyomon követés 

 

Ha Ön különböző eszközöket (például otthoni számítógépet, laptopot, 
mobileszközt, okostelevíziót és/vagy más intelligens eszközt) használ a 
Szolgáltatásaink eléréséhez, akkor determinisztikus (például egy fiókba vagy 
szolgáltatásba való bejelentkezés több eszközön) vagy valószínűségi (például 
az Ön által használt eszközökről gyűjtött nem személyes adatok alapján 
ésszerű következtetések levonása) alapon digitális ujjlenyomat-technológiák 
segítségével minden egyes eszközzel kapcsolatba hozhatjuk Önt. 

Pontos 
helymeghatározási 
adatok 

 

Ha használja valamelyik mobilalkalmazásunkat, akkor lehetősége nyílhat arra, 
hogy megossza velünk a pontos tartózkodási helyére vonatkozó információkat. 
Ha hozzájárul, gyűjthetünk olyan helymeghatározási információkat, amelyeket 
a mobilkészüléke GPS-jeladóján keresztül ismerünk meg. Ezeket az 
információkat arra használjuk fel, hogy az Ön tartózkodási helye alapján az Ön 
számára releváns információkat és hirdetéseket jelenítsünk meg. 

2. HOGYAN HASZNÁLJUK A SÜTIKET ÉS MÁS NYOMKÖVETŐ TECHNOLÓGIÁKAT 

Mi és harmadik felek az alábbiakban részletesen ismertetett okokból sütiket és nyomkövető 
technológiákat használhatunk, amikor Ön kapcsolatba lép a Szolgáltatásokkal. 



 

 

Általánosan Sütiket és más nyomkövető technológiákat használunk az Ön preferenciáinak 
rögzítése érdekében; a Szolgáltatásaink Ön általi használatának és annak 
nyomon követése érdekében, hogy Ön mely online hirdetéseinkkel találkozik; 
a forgalom nyomon követése érdekében; a Szolgáltatások fejlesztése 
érdekében; a Szolgáltatások könnyebb használata érdekében, beleértve a 
preferenciák és beállítások megjegyzését; valamint, hogy a Szolgáltatásokat az 
Ön számára még lényegesebbé tegyük. 

Alapvető sütik 

 

Az alapvető sütik (és hasonló technológiák) szükségesek a Szolgáltatások 
megfelelő működéséhez és biztonságához. Például alapvető sütiket 
használhatunk a bejelentkezéshez, űrlapok kitöltéséhez vagy a Szolgáltatások 
egyéb jellemzőinek és funkcióinak nyújtásához. Az alapvető sütiket a 
Szolgáltatások technikai teljesítményének ellenőrzésére is használjuk, annak 
érdekében, hogy biztosítsuk Szolgáltatásaink megfelelő működését. Alapvető 
sütiket használunk továbbá Szolgáltatásaink biztonságának és stabilitásának 
fenntartása érdekében is. Mivel ezek a sütik szükségesek Szolgáltatásaink 
biztonságához és funkcionalitásához, nem kapcsolhatók ki. 

Elemzéshez szükséges 
sütik 

Az elemzéshez szükséges sütik (és hasonló technológiák) lehetővé teszik 
számunkra, hogy mérjük, hányan használták a Szolgáltatásokat; nyomon 
kövessük, hogyan navigálnak a felhasználók a Szolgáltatásokon, és mely 
oldalakat és videókat látogatják meg a leggyakrabban; továbbá, hogy mérjük, 
hogy hány e-mailt küldtek és/vagy nyitottak meg, illetve, hogy egyéb 
elemzéseket készítsünk. Ezek a sütik azt is lehetővé teszik számunkra, hogy 
megértsük, hogyan használják a felhasználók a Szolgáltatásainkat, hogy tovább 
javíthassuk azokat, és biztosítsuk, hogy a legjobb élményt nyújtsuk a 
felhasználóink számára. 

Tartalom személyre 
szabása 

Sütiket használunk az Önt és az Ön érdeklődési körét lefedő profil kialakítása 
érdekében, hogy annak segítségével személyre szabott, az Ön számára 
lényeges tartalmat jeleníthessünk meg, valamint hogy mérhessük az Ön által 
megtekintett vagy használt tartalom teljesítményét és hatékonyságát. 

Hirdetéshez szükséges 
sütik 

A hirdetéshez szükséges sütiket (és hasonló technológiákat) az Ön érdeklődési 
körét lefedő profiljának kialakítása, az érdeklődési körnek megfelelő 
hirdetések megjelenítése érdekében, a hirdetési kampányok hatékonyságának 
mérésére, valamint a weboldalunk láblécében található „Beállítások kezelése” 
linken vagy az alkalmazásunk Fiók kezelése menüpontján keresztül elérhető 
Beállítások kezelése menüpontunkban leírt egyéb célokra használjuk. Ezeket a 
sütiket mi és hirdetési partnereink helyezzük el. Ha nem engedélyezi ezeket a 



 

 

sütiket, akkor is láthatja a hirdetéseket, de azok kevésbé lehetnek lényegesek 
az Ön számára. 

Felhívjuk figyelmét, hogy bizonyos harmadik felek - beleértve szolgáltatóinkat, 
partnereinket, hirdetőinket és reklámértékesítő ügynökségeket - szintén 
elhelyezhetnek sütiket a Szolgáltatásokon keresztül.  A harmadik féltől 
származó sütik általában statisztika készítéséhez, vagy hirdetéshez szükséges 
sütik. 

További információkat arról, hogy hogyan használunk sütiket a 
Szolgáltatásokon keresztül, milyen harmadik féltől származó sütiket 
használunk, és hogy hogyan engedélyezheti vagy tilthatja meg a süti-k 
elhelyezését, a weboldalunk láblécében található „Beállítások kezelése” linken 
vagy az alkalmazásunk Fiók kezelése menüpontján keresztül elérhető 
Beállítások kezelése menüpontban olvashat. 

3. HOGYAN HASZNÁLJÁK A HIRDETÉSI PARTNEREINK A NYOMKÖVETŐ TECHNOLÓGIÁKAT 

Engedélyezzük harmadik feleknek, például online hirdetési vállalatoknak, hogy harmadik fél termékeire 
és szolgáltatásaira vonatkozó hirdetéseket jelenítsenek meg.  Ezek a vállalatok sütiket és hasonló 
technológiákat használnak arra, hogy információkat gyűjtsenek a Szolgáltatásokkal és más 
weboldalakkal, mobilalkalmazásokkal és más kapcsolódó szolgáltatásokkal való interakcióiról, és ezeket 
az információkat arra használják, hogy olyan hirdetéseket jelenítsenek meg, amelyek nagyobb 
valószínűséggel relevánsak az Ön számára, és hogy megértsék, hogyan reagálnak a felhasználók ezekre a 
hirdetésekre. Az egyes sütikről további információkat a weboldalunk láblécében található „Beállítások 
kezelése” linken vagy az alkalmazásunk Fiók kezelése menüpontján keresztül elérhető Beállítások 
kezelése menüpontban olvashat. 

4. AZ ÖN VÁLASZTÁSI LEHETŐSÉGEI (A SÜTIK KEZELÉSE ÉS A HOZZÁJÁRULÁS VISSZAVONÁSÁNAK 
LEHETŐSÉGE) 

Általában szabadon eldöntheti, hogy milyen információkat oszt meg velünk és hogy hogyan 
használhatjuk fel az Ön adatait.  Ezeket a választási lehetőségeket és a kapcsolódó következményeket az 
alábbiakban részletesen ismertetjük. 

Beállítások kezelése 
menüpont 

 

A Beállítások kezelése menüpontban engedélyezheti vagy kikapcsolhatja a 
sütiket és hasonló nyomkövető technológiákat, illetve élhet választási 
lehetőségével azzal kapcsolatban, hogy az IAB által kidolgozott átláthatósági és 
hozzájárulási keretrendszer (IAB Transparency & Consent Framework - TCF) 
résztvevői hogyan gyűjthetik vagy kezelhetik az Ön személyes adatait. A 
Beállítások kezelése menüpontot a weboldalunk láblécében található 
„Beállítások kezelése” linken vagy az alkalmazásunk Fiók kezelése 
menüpontján keresztül érheti el. Felhívjuk figyelmét, hogy az összes süti 

https://iabeurope.eu/transparency-consent-framework/
https://iabeurope.eu/transparency-consent-framework/


 

 

letiltása a Szolgáltatások egy részét elérhetetlenné teheti az Ön számára, vagy 
negatív hatással lehet a Szolgáltatások teljesítményére, hatékonyságára vagy 
testreszabhatóságára. 

Felhívjuk figyelmét, hogy mi részt veszünk az IAB Europe átláthatósági és 
hozzájárulási keretrendszerében, és betartjuk annak irányelveit és előírásait. 
Az IAB Transparency & Consent Framework egy iparági keretrendszer, 
amelynek célja, hogy megkönnyítse az adatvédelmi vonatkozású 
hozzájárulások közlését a digitális hirdetők között, és hogy az 
internetfelhasználók számára nagyobb átláthatóságot és ellenőrzést 
biztosítson személyes adataik digitális és viselkedésalapú hirdetésekhez való 
felhasználhatósága kapcsán. Mi a 28-as azonosítószámú hozzájáruláskezelési 
platformot (Consent Management Platform – CMP) használjuk. 

Böngésző beállítások A legtöbb webböngésző automatikusan elfogadja a sütik elhelyezését, de ha 
szeretné (és amellett, hogy a fentiekben leírtak szerint a Beállítások kezelése 
menüpontban segítségével engedélyezheti vagy kikapcsolhatja a sütik és 
hasonló nyomkövető technológiák egyes kategóriáit), általában módosíthatja a 
böngésző beállításait is (vagy adott esetben a mobilkészülékének beállításait) a 
sütik letiltása vagy elutasítása érdekében. Ha törli a sütiket, vagy ha 
böngészőjét a sütik elutasítására állítja be, előfordulhat, hogy a Szolgáltatások 
egyes funkciói nem vagy nem a tervezett módon működnek. 

A Nielsen digitális mérési 
termékei 

Szolgáltatásainkban a The Nielsen Company digitális mérési termékeit is 

használjuk, amelyek lehetővé teszik, hogy Ön csatlakozzon olyan 

piackutatáshoz, mint például a Nielsen TV Ratings. Kérjük, látogasson el a 

www.nielsen.com/digitalprivacy weblapon található Nielsen digitális méréssel 

kapcsolatos adatvédelmi tájékoztató oldalára, ahol további információkat talál 

a mérőszoftverekről, és megismerheti a Nielsen mérési termékeivel 

kapcsolatos választási lehetőségeit. A Nielsen mobileszközökön végzett 

méréseiből való kimaradás érdekében látogasson el a Nielsen mobileszközökre 

vonatkozó letiltására szolgáló oldalra a https://sites.nielsen.com/legal/privacy-

statement/nielsen_app_output/#  weblapon. 

Mobileszköz követés 
eszközbeállításai 

Egyes hirdetési cégek által a mobilalkalmazás használatára vonatkozó 
személyes adatok kezelését az eszköz beállításain keresztül tilthatja le (Apple-
eszközökön „Hirdetések nyomon követésének korlátozása” és Android-
eszközökön „Személyre szabott hirdetések letiltása” menüponton keresztül). 

https://sites.nielsen.com/legal/privacy-statement/nielsen_app_output/
https://sites.nielsen.com/legal/privacy-statement/nielsen_app_output/


 

 

Okostelevízió követés Az eszköz beállításain keresztül letilthatja, hogy bizonyos reklámcégek kezeljék 
az Ön okostelevíziójának és a TV streaming eszközének használatára 
vonatkozó információkat. 

Közösségi média  
beállítások 

A közösségi média hálózatok adatvédelmi tájékoztatói nyújthatnak további 
iránymutatást arról, hogy ezek a közösségi média hálózatok hogyan biztosítják 
a nyomon követési technológiákkal kapcsolatos választási lehetőségek 
gyakorlását, jellemzően az egyes közösségi média hálózatok felhasználói 
fiókjának beállításai révén. 

5. KAPCSOLATFELVÉTEL 

Ha bármilyen kérdése van a jelen Süti Tájékoztatóval vagy az adatvédelmi gyakorlatunkkal kapcsolatban, 
kérjük, lépjen kapcsolatba velünk a DPO@discovery.com e-mail címen keresztül. 

 

mailto:privacy_policy@discovery.com

