
Startlap Utazás – Egyedi Adatkezelési Tájékoztató 
  
Jelen Egyedi Adatkezelési Tájékoztató a Felhasználási feltételek része, annak rendelkezéseivel együttesen 
értelmezendő. 

  
A Central Médiacsoport Zrt. (1037 Budapest, Montevideo u. 9., a továbbiakban: Szolgáltató vagy Adatkezelő) 
Általános Adatkezelési Tájékoztatója a főbb szabályokat tartalmazza, az ott meghatározott fogalmak jelen 
tájékoztatóban is irányadók. A jelen Egyedi Adatkezelési Tájékoztató az eltéréseket, illetve kiegészítéseket 
tartalmazza. 
  
A tájékoztató alkalmazásának kezdete: 2020. január 9. 
  
I. Kötelező tájékoztatás 
Startlap Utazás Szerkesztősége 
e-mail: startlap@centralmediacsoport.hu 
ügyfélkapu: http://ugyfelkapu.lap.hu/ 
Telefon: +36 1 437-1100 
Fax: +36 1 437 3737 
Impresszum: www.startlap.hu/utazas/impresszum  
  
Adatkezelő, üzemeltető: Central Médiacsoport Zrt. 
Cím: 1037 Budapest, Montevideo u. 9. 
Levélcím: 1872 Budapest 
E-mail: info@centralmediacsoport.hu 
Web: www.centralmediacsoport.hu 
Telefon: +36 1 437 1100 
Fax: +36 1 437 3737 
Adószám: 25087910-2-41 
Cégjegyzékszám: 01-10-048280 
Bejegyző bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága 
Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: adatvedelem@centralmediacsoport.hu 
Cégjegyzésre jogosult törvényes képviselő: Varga Zoltán vezérigazgató 
A Central Médiacsoport Zrt. a Drávanet Zrt.-nél telepített, 24 órás őrzéssel védett szerveren tárolja a személyes 
adatokat. 
Ügyfélszolgálat: nem kötelező, de az startlap.hu@centralmediacsoport.hu fogadja  a panaszokat. 
  
II. Az adatkezelés részletei 
  

1. A Weboldalon regisztráció nem történik. 

Látogatók 18 éves aluliak 

Az oldal regisztráció nélkül vehetői igénybe. 
  

Egyes tartalmakat 18 éven aluliak nem 
látogathatnak. 
Ezeket a tartalmakat kormegadásos layer és 
figyelmeztető layer védi. 

A felhasználói élmények fokozása, statisztikai adatgyűjtések érdekében „cookiek illetve mérőpixelek kerülnek” 
elhelyezésre. A cookie-k a visszaélésszerű felhasználásokat is szűrik. Önnek joga van tiltani a cookie-kat, akár 
egyesével, akár típus szerint. 
A korhatáros tartalmak megtekintéséhez a felhasználónak nyilatkoznia kell, hogy elmúlt 18 éves. A felhasználó 
korára vonatkozó információ semmilyen formában nem kerül mentésre, csak az adott weboldal-tartalom 
megjelenítését gátolja. 

 
 
 
 
  

2. Hírlevél, reklám és egyéb marketing célú megkeresés 
  

Kezelt adatok köre név, email cím 

Adatkezelés célja Általános Adatkezelési Tájékoztató III.2.l), külön hozzájárulás esetén m) pont 

Jogalap Az érintett hozzájárulása 

https://www.startlap.hu/utazas/felhasznalasi-feltetelek/
https://centralmediacsoport.hu/company/adatkezelesi-tajekoztato/
mailto:startlap@centralmediacsoport.hu
https://www.startlap.hu/utazas/impresszum
http://centralmediacsoport.hu/Company/Central-Digitalis-Media-Adatkezelesi-tajekoztato


Adatkezelés időtartama A feliratkozás véglegesítése hiányában 48 óráig. 
A hozzájárulás visszavonásáig, illetve a hozzájárulás megerősítése hiányában 
legfeljebb 3 évig 

Adathelyesbítés,  adattörlés A hozzájárulás megkeresés-típusonként (pl. hírlevél, eDM) külön-külön 
vonható vissza a levélben található link(ek) lekattintásával, továbbá az 
ugyfelkapu@startlap.hu email címen, vagy a Central Médiacsoport Zrt. 1037 
Budapest, Montevideo utca 9. postai címen. Kérjük, hogy minden esetben 
tüntesse fel: „Startlap Utazás” 

  
3. Egyéb adatkezelési tudnivaló 

  

Címzett(ek) – 

Egyéb kezelt 
adatok köre 

A nyereményjátékok kapcsán megvalósuló adatkezelésről az aktuális Nyereményjáték 
szabályzat ad tájékoztatást. 

Adatkezelés 
célja és 
jogalapja 

Szolgáltatás üzemeltetése: Általános Adatkezelési 
Tájékoztatóhttps://centralmediacsoport.hu/company/adatkezelesi-tajekoztato/ III.2. a), t-

x) pontok, jogos érdek alapján, illetve jogszabályban előírt kötelezettségek 

teljesítése céljából. 
Adatbiztonság HTTPS protokoll titkosított adatátvitelhez. A Central Médiacsoport Zrt. a Drávanet Zrt.-nél 

telepített, 24 órás őrzéssel védett szerveren tárolja a személyes adatokat. 

Naplózott 
adatok 

A Central Médiacsoport Zrt. jogos érdeke alapján hibakereséshez, a visszaélések 
megakadályozása, a Szolgáltatás teljesítése és működésének ellenőrzése érdekében, 
valamint anonimizálást követően statisztikai célból folyamatosan naplózza és 30 napot 

követően törli a következő adatokat: IP cím, dátum, időpont, meglátogatott URL, kérés 
metódusa, szerver státusz kód, szerver válasz mérete, előző meglátogatott URL (referer), 
böngésző és operációs rendszer adatai (user-agent string = böngésző technikai azonosító 
jelzése), domain név. 

Külső 
webanalitikai és 
hirdetés-
kiszolgálók 

Általános Adatkezelési Tájékoztató XIII. pont C), D). 
Alkalmazott ajánlórendszer: Google Matched Content, részletes leírás itt: 
https://support.google.com/adsense/answer/9189566?hl=en  

  
4. Cookie tájékoztatás 

  

Cookie 
elnevezése 

Funkciója Időtartam
a 

Tárolt adatok, 
információk 

Adatkezelés 
célja 

jogalap 

isAdult 18+ layerhez 
használjuk 

1 óra igen/nem 18+-os 
tartalmak 

megjeleníthet
ősége 

jogos érdek 

__gfp_64b Gemius mérés 
biztosítása 

1000 nap domain hash forgalmi 
adatok 
rögzítése 

jogos érdek 

_ga Google Analytics 
azonosító cookie 

2 év automatikusan 
generált 
alfanumerikus 
azonosító 

forgalmi 
adatok 
rögzítése 

jogos érdek 

_gid Google Analytics 
azonosító cookie 

24 óra automatikusan 
generált 
alfanumerikus 
azonosító 

forgalmi 
adatok 
rögzítése 

jogos érdek 

_gat Google Analytics 
mérés 

1 perc egyszerre 
beküldhető kérések 

szabályozására 
szolgáló státusz 

forgalmi 
adatok 

rögzítése 

jogos érdek 

_gac Google Analytics 
mérés 

90 nap forgalmi forrásra 
vonatkozó 
információ 

forgalmi 
adatok 
rögzítése 

jogos érdek 

_ceMobileDetect Eszköztípus 
meghatározása 

1 év eszköz típusa 
(desktop/mobile/tab
let) 

forgalmi 
adatok 
rögzítése 

jogos érdek 

_goa3 
_goa3TC 
_goa3TS 
_goa3session 

Hirdetés 
kiszolgálás 
(Adverticum Zrt.) 

10 év automatikusan 
generált 
alfanumerikus 
azonosító 

forgalmi 
adatok 
rögzítése 

jogos érdek 

mailto:ugyfelkapu@startlap.hu
https://centralmediacsoport.hu/company/adatkezelesi-tajekoztato/
https://centralmediacsoport.hu/company/adatkezelesi-tajekoztato/
https://centralmediacsoport.hu/company/adatkezelesi-tajekoztato/
https://centralmediacsoport.hu/company/adatkezelesi-tajekoztato/
https://support.google.com/adsense/answer/9189566?hl=en


SID Látogatásmérés 
és érdeklődési 
alapú 
csoportokba 
besorolás 

2 év automatikusan 
generált 
alfanumerikus 
azonosító 

forgalmi 
adatok 
rögzítése 

jogos érdek 

cookieconsent_ 
dismissed 

A cookie 
kezelésről szóló 
tájékoztatás 
elfogadásának 
állapota 

3 év igen/nem a cookie 
kezelés 
elfogadásának 
rögzítése 

jogos érdek 

_vwo_uuid_v2 egyedi látogatók 
azonosítása 

366 nap véletlenszerűen 
generált 
alfanumerikus 
azonosító 

forgalmi 
adatok 
rögzítése 

jogos érdek 

_vwo_uuid látogató 
azonosítás 

10 év véletlenszerűen 
generált 
alfanumerikus 
azonosító 

forgalmi 
adatok 
rögzítése 

jogos érdek 

_vis_opt_exp_{I
D}_combi 

A/B teszt verzió 
tárolása 

100 nap egyetlen sorszám forgalmi 
adatok 
rögzítése 

jogos érdek 

_vis_opt_s böngésző 

újraindítások 
mérése 

100 nap darabszám és egy 

elválasztó karakter 

forgalmi 

adatok 
rögzítése 

jogos érdek 

_vis_opt_test_co
okie 

teszt cookie 366 nap az értéke mindig 1 forgalmi 
adatok 
rögzítése 

jogos érdek 

_hjid látogató 
azonosítás 

1 év véletlenszerűen 
generált 
alfanumerikus 
azonosító 

keresőoptimal
izálás és 
remarketing 

jogos érdek 

Továbbá az alábbi doaminekről érkezik még cookie, melyekre a Central Médiacsoport Zrt.-nek ráhatása nincs: 
adnxs.com, bidswitch.net, criteo.com, doubleclick.net, facebook.com, google.com, googleadservices.com, 
openx.net, rlcdn.com, rubiconproject.com, yahoo.com. 

A látogatottság méréséhez használt cookie-kban tárolt adatok véletlenszerűen generáltak, nem társíthatóak 
egy adott felhasználóhoz. Ezeket az adatokat maximum 30 napig tárolja az üzemeltető. 

 
  

5. Személyes adatokkal kapcsolatos tájékoztatás 
Tájékoztatjuk, hogy amennyiben a Weboldal tartalmaként személyes adata az Ön beleegyezése vagy 
jogszabályi felhatalmazás nélkül vált elérhetővé harmadik személyek számára, a GDPR-ban szereplő jogait az 
adatvedelem@centralnmediacsoport.hu e-mail címen vagy a Central Médiacsoport Zrt. Startlap Utazás 1037 
Budapest, Montevideo utca 9. Budapest postai címen tudja érvényesíteni. 
   

6. Érintetti jogok és jogorvoslatok: a Central Médiacsoport Zrt. Általános Adatkezelési Tájékoztatója 
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