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IV/H. [Online felhasználókkal kapcsolatos adatkezelés]

(…)
125.

A Társaság kezelésében álló Honlap (mind a bet.lovi.hu, mind a lovifogadas.hu) a

Honlapra történő első látogatás tényénél fogva, illetve a Felhasználó hozzájárulásával a
Felhasználó végberendezésében sütik segítségével adatkezelést, adattárolást hajthat
végre. A Társaság által a Honlapon keresztül alkalmazható sütik a következők:

bet.lovi.hu
Azon sütik, amelyek segítségével a Társaság az adatkezelést a Felhasználó hozzájárulása nélkül
végezhet a bet.lovi.hu honlapon.
süti típusa

adatkezelés
jogalapja

„User-input” süti
(lovi)

Azonosító süti
(Authentication
cookie,
PHPSESSID)

Terheléselosztó
süti (loadbalancing cookie;
BIGipServerloviwww-pool01)

az elektronikus
kereskedelmi
szolgáltatások,
valamint az
információs
társadalommal
összefüggő
szolgáltatások
egyes kérdéseiről
szóló 2001. évi
CVIII. törvény
13/A. § (3)
bekezdés

adatkezelés célja
A Honlap megfelelő
működése, illetve a
Honlapon keresztül
nyújtott
szolgáltatás
technikai
megfelelősége.
A Honlap megfelelő
működése, illetve a
Honlapon keresztül
nyújtott
szolgáltatás
(felhasználói fiók)
technikai
megfelelősége.
A Honlap megfelelő
működése,
munkamenet
szerverek közötti
elosztása, illetve a
Honlapon keresztül
nyújtott
szolgáltatás
technikai
megfelelősége.

adatkezelés
tartalma
Mindazon adat,
amelyet a
Felhasználó
szövegbevitel útján a
Honlapon rögzít.

Felhasználónév és
jelszó

Egyes műszaki
adatok a
terheléselosztás
teljesítéséhez.

adatkezelés
időtartama

Jogszabály
eltérő
rendelkezése
hiányában a
Honlap
látogatásának
(munkamenet)
időtartama.

Azon sütik, amelyek segítségével a Társaság az adatkezelést a Felhasználó hozzájárulásával
végezhet a bet.lovi.hu honlapon
süti neve

adatkezelés
jogalapja

adatkezelés célja

adatkezelés
tartalma

adatkezelés
időtartama
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LoviCookieAllow

A Felhasználó
részéről tett
hozzájárulás
tényének rögzítése.
A sütiről szóló
tájékoztató szöveg
– hozzájárulás
megadása okán
történő felugrásának
megakadályozása.
Chat útján
igénybevett
ügyfélszolgálati
szolgáltatás
igénybevétele.

LoviCookieBar

LPSID,
LPSessionID,
LPVID,
LPVisitorID

statisztikai
adatgyűjtő süti
(_ga, _gat, _gid
[Google
Analytics])

Felhasználó
hozzájárulása

Statisztikai és
honlaplátogatottsági
adatok gyűjtése.

Hozzájárulás
megadásának ténye.

Hozzájárulás
megadásának ténye.

Felhasználó egyedi
azonosításához
szükséges regisztrált
felhasználói adatok
vagy regisztráció
hiányában anonim
azonosító adatok.
A honlap
használatával
kapcsolatos
anonimizált
statisztikai adatok
(honlap
látogatásának
gyakorisága,
honlapon kifejtett
felhasználó
tevékenységből
származó statisztikai
adatok). A Google
Analytics sütikkel
kapcsolatos további
tájékoztatásért
keresd fel ezt
honlapot.

Jogszabály
eltérő
rendelkezése
hiányában a
hozzájárulás
visszavonásáig
(pl.
böngészőben a
sütik
letiltása/törlése)

lovifogadas.hu
Azon sütik, amelyek segítségével a Társaság az adatkezelést az érintett hozzájárulása nélkül
végezhet a lovifogadas.hu honlapon.
süti típusa
„User-input” süti

adatkezelés
jogalapja
az elektronikus
kereskedelmi
szolgáltatások,
valamint az
információs
társadalommal

adatkezelés célja
A Honlap megfelelő
működése, illetve a
Honlapon keresztül
nyújtott szolgáltatás
technikai
megfelelősége.

adatkezelés
tartalma
Mindazon adat,
amelyet a
Felhasználó
szövegbevitel útján a
Honlapon rögzít.

adatkezelés
időtartama
Jogszabály
eltérő
rendelkezése
hiányában a
Honlap
látogatásának
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Azonosító süti
(Authentication
cookie)

Terheléselosztó
süti (loadbalancing cookie)

User-centric
security sütik

Multimedia
player session
sütik

UI customization
sütik

összefüggő
szolgáltatások
egyes kérdéseiről
szóló 2001. évi
CVIII. törvény
13/A. § (3)
bekezdés

A Honlap megfelelő
működése, illetve a
Honlapon keresztül
nyújtott szolgáltatás
(felhasználói fiók)
technikai
megfelelősége.
A Honlap megfelelő
működése,
munkamenet
szerverek közötti
elosztása, illetve a
Honlapon keresztül
nyújtott szolgáltatás
technikai
megfelelősége.
A Honlap megfelelő
működése, illetve a
Honlapon keresztül
nyújtott szolgáltatás
technikai és
biztonsági
megfelelősége.
A Honlap
multimédiás
tartalmának
megfelelő
működése, illetve a
Honlapon keresztül
nyújtott
multimédiás
szolgáltatás
technikai
megfelelősége.
A Honlap megfelelő
működése, illetve a
Honlapon keresztül
nyújtott és
Felhasználó által
egyedileg beállított
szolgáltatás
technikai
megfelelősége.

Felhasználónév és
jelszó

Egyes műszaki
adatok a
terheléselosztás
teljesítéséhez.

A Felhasználó által
igénybevett
szolgáltatás
biztonságának
fenntartásához
szükséges adatok.
A Felhasználó által
igénybevett
multimédiás tartalom
egyes paraméterei
(pl. hálózati
sebesség,
képminőség)

A Felhasználó által
igénybevett
szolgáltatás egyéni
beállításai (pl. Honlap
nyelvi beállítása).

(munkamenet)
időtartama.
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Social plug-in
content sharing
sütik

Honlapon keresztül
A közösségi médián
a (beépített)
keresztül kapcsolódó
közösségi
szolgáltatás
médiaszolgáltatások igénybevételéhez
igénybevételének
szükséges adatok. A
lehetővé tétele, a
Társaság nem ismer
Honlap e részeinek
meg olyan személyes
megfelelő
adatokat, amelyeket
működése és
a Felhasználó a
technikai
közösségi
megfelelősége.
médiafelületet
Sütik alkalmazására
szolgáltató társaság
kizárólag a
részére ad meg.
közösségi
médiafelületen
bejelentkezett
felhasználók esetén
kerülhet sor.
Azon sütik, amelyek segítségével a Társaság az adatkezelést a Felhasználó hozzájárulásával
végezhet a lovifogadas.hu honlapon

süti típusa

adatkezelés
jogalapja

statisztikai
adatgyűjtő süti
(_ga, _gat, _gid
[Google
Analytics])

Felhasználó
hozzájárulása

126.

adatkezelés célja

Statisztikai és
honlaplátogatottsági
adatok gyűjtése.

adatkezelés
tartalma

adatkezelés
időtartama

A honlap
használatával
kapcsolatos
anonimizált
statisztikai adatok
(honlap
látogatásának
gyakorisága,
honlapon kifejtett
felhasználói
tevékenységből
származó statisztikai
adatok). A Google
Analytics sütikkel
kapcsolatban
részletesebben ezen
a honlapon
tájékozódhat.

Jogszabály
eltérő
rendelkezése
hiányában a
hozzájárulás
visszavonásáig
(pl.
böngészőben a
sütik
letiltása/törlése)

A Társaság a sütik segítségével végzett adatkezelés tényéről a Felhasználót a Honlapra

történő (első) látogatása alkalmával, a Honlapon megjelenő következő szöveges üzenettel
tájékoztatja: „Ez a honlap sütiket használ. A sütik elfogadásával kényelmesebbé teheti a

böngészést.”
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127.

A sütik segítségével végzett adatkezelés további feltételeiről tájékoztatást a

Felhasználó a szöveges üzenet mellett elhelyezett „[t]ovábbi információt kérek” hivatkozás
aktiválásával kaphat, amely hivatkozás aktiválásával a Felhasználót a Honlap az
Adatkezelési Szabályzatnak a Honlap használatával kapcsolatos kivonatát (adatkezelési
tájékoztatót) tartalmazó aloldalára irányítja.
128.

A Társaság a sütik útján végzett adatkezelést és adattárolást – a fenti táblázatnak

megfelelően – jogosult a Felhasználó hozzájárulása nélkül (jogszabályi kötelezettség
jogcímén), illetve a Felhasználó hozzájárulása jogcímén végezni. A hozzájárulás nélkül
végzett adatkezelést a Társaság a Honlapra történő első látogatás tényénél fogva
automatikusan – a Felhasználó külön nyilatkozata vagy hozzájárulása nélkül – jogosult
végezni, míg a hozzájárulás jogcímén alapuló adatkezelés feltétele, hogy a sütik útján
végzett adatkezeléshez a Felhasználó kifejezett hozzájárulását adja. A hozzájárulás
megadását a Felhasználó a Honlap adatkezelésről szóló tájékoztató szövegébe épített
hivatkozás aktiválásával adja meg; e hivatkozás szövegezése: „Megértettem az adatkezelési

tájékoztatóban foglaltakat, elfogadom a sütik használatát.” Mindaddig, amíg a Felhasználó
a hozzájárulási nyilatkozatát e hivatkozás aktiválásával nem adja meg, úgy a Társaság
hozzájárulás jogcímén végzett adatkezelést a Felhasználó vonatkozásában nem végez.
129.

A Felhasználó által alkalmazott böngésző beállításai között a Felhasználó jogosult a

sütik által végzett adatkezelés rendjét meghatározni; így többek között a Felhasználó – a
böngésző beállításaitól függően – jogosult korlátozni, törölni, illetve letiltani a sütik útján
végzett adatkezelést. A sütik korlátozása, törlése, letiltása azzal járhat, hogy a Honlapon
keresztül a Társaság nem tudja szolgáltatásait megfelelően és teljeskörűen nyújtani.

További részletekért lásd a Magyar Lóversenyfogadást - Szervező Korlátolt Felelősségű Társaság
Adatkezelési Szabályzatát.

