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Cookie Policy
We use cookies on the mito.hu website to operate the website, facilitate your use of it, track
activity on the website, and display relevant offers.
What is a cookie?
A cookie is a small data packet that the Internet services store in the browser to help users
communicate with the website and provide us with information on how you use it.
What kinds of cookies do we use?
We use cookies on our site for the proper functioning of the website to be able to provide a
higher and personalized level of service, improving the functionality of the website and analysis
of how its used. Please give your consent in the window that appears when you start browsing
this page. Without your consent, we only use functional cookies, and we will also place cookies
for targeting and advertising purposes. If you initially agreed to use our cookies, you can decide
at any time to change your consent or disable and delete cookies in your web browser settings.
How do you control and disable cookies?
All browsers allow you to change the settings for cookies. Most browsers automatically
accept cookies as a default, but these settings can usually be changed so that the browser can
prevent automatic acceptance and give you the option to choose which cookies to accept
every time. Since the purpose of cookies is to facilitate or enable the usability and processes
of our website, you may not be able to use the functions of our website to their fullest or the
web browser may operate differently as originally intended, due to the prevention or deletion
of the use of cookies.
You can find the cookie settings for the most popular browsers at the following links:
Google Chrome
Firefox
Microsoft Internet Explorer
Microsoft Edge
Safari
Types of cookies we use on our site:
Session, so-called. "Functional cookies":
These cookies ensure the proper functioning of the website, facilitate its use and collect
information about its use without identifying our visitors. Without the use of these cookies,
we cannot guarantee the comfortable navigation of our website. These include:
•
•

Allowing the browser to remember the settings you prefer during a later visit to ensure
a higher and personalized level service
This includes the status of accepting cookie consent and the cookie preferences
specified by the visitor

Third-party cookies:
• Cookies for statistical purposes:
o We use this to improve the functionality of the website
o Their goal is to collect user-level behavioral data for the website and to provide
performance cookies
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o We collect information such as: which pages were viewed by the visitor, how
long the sessionlasted, etc.
o We use statistical cookies for the following providers: Google Analytics, Hotjar,
Facebook
•

Advertising Cookies:
The purpose of these is to display ads that interest you or are relevant to you on other
websites. These cookies cannot identify you personally without your consent. They
collect information such as which pages you visited earlier, the part of the website you
clicked on, the number of pages you searched for and the content you are interested in.
We use advertising cookies from the following providers: Facebook, LinkedIn,
Twitter, Google Ads, Jumplead

Privacy Information: The following table summarizes the privacy information for
cookies in use:
Cookie type

Functional cookies

Data
handling Data handling
Legal
goal
basis

For the Website
to function
Legal properly,
interest personalized
operation

Duration of
data
management
Session
Cookies (Lasts
until the end of
Visitor’s
Session)
6 months (useenhancing)

Managed Data Circle

cookieconsent_status
Reduced
functionality
Google Analytics

Google Analytics
code
Cookies
for
statistical
purposes

Prior
Consent

Gathering data
on user
behavior

2 years
24 hours
1 minute

_ga
_gid
_gat
Hotjar code

Thirdparty
cookies

Facebook Pixel
Facebook Pixel

Targeting
and Ad
Cookies

Prior
Consent

Creating and
storing
identification
required to
display relevant
ads

LinkedIn
Cookie
dependent

Google Ads (ads/gaaudiences)

90 days
Twitter
Jumplead
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Detailed information about third-party cookies is available at the following links:
Hotjar:
https://www.hotjar.com/legal/policies/cookie-information
Facebook pixel:
https://www.facebook.com/business/help/471978536642445
Twitter:
https://help.twitter.com/en/rules-and-policies/twitter-cookies
Google Ads:
https://policies.google.com/technologies/cookies
Jumplead:
https://jumplead.com/cookies

Information of Data Controllers:
Company name Mito Communications Zrt.
Registration number 01-10-047585
Headquarters 1053 Budapest, Károlyi utca 9. 4th floor
Tax number 24169781-2-41
Company name Mito Europe Kft.
Registration number 01-09-893067
Headquarters 1053 Budapest, Károlyi utca 9. 4th floor
Tax number 14192151-2-41
Company name Mito Social Kft.
Registration number 01-09-956155
Headquarters 1053 Budapest, Károlyi utca 9. 4th floor
Tax number 23167511-2-41

Your rights and possibilities to enforce data management
You can request information about the management of your personal information at any time,
request modifications, corrections, deletions of your personal data and have the right to
withdraw, in whole or in part, any consent to the handling of the data communicated to us.
Please send a request for any of the above to adatvedelem@mito.hu.
Infotv has legal remedies for data management. Accordingly, we are informed that in case of
violation of data management rules, you are entitled to object to unlawful data handling and to
request the National Data Protection Authority (postal address: 1537 Budapest, Pf. 834;
address: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22 / c; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu;
phone: +36 (1) 391-1400; website: http://www.naih.hu), or Infotv for illegal data management.
You may apply to court in accordance with the provisions of Section 22 of the Constitution. If
you wish to go to court, you can also bring the case before the General Court of your domicile
or place of residence.
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The time span of the information
This policy is effective May 25, 2018. The policy was updated on 09th May, 2019. We reserve
the right to amend this policy.
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Tájékoztató sütik (cookie-k) használatáról
A mito.hu oldalon sütiket használunk a weboldal működtetése, használatának megkönnyítése,
a weboldalon végzett tevékenység nyomon követése és releváns ajánlatok megjelenítése
érdekében.
Mi az a süti?
A cookie, - magyarul és a továbbiakban süti - egy olyan kisméretű adatcsomag, amit az
internetes szolgáltatások a böngészőben tárolnak el, ezzel segítik a felhasználók weboldallal
történő kommunikációt, illetve tájékoztatást adnak nekünk annak használatával kapcsolatban.
Milyen sütiket és mire használunk?
Oldalunkon olyan sütiket használunk, amelyek a weboldal megfelelő működése, a magasabb
szintű- és személyre szabott szolgáltatás biztosítása, az oldal funkcionalitásának javítása,
valamint használatának elemzése céljára alkalmasak.. A látogatás során használt eszközödön
(telefon, táblagép vagy számítógép) helyezünk el sütiket. Az oldal böngészésének
megkezdésekor megjelenő ablakban kérjük ehhez a hozzájárulásodat. A hozzájárulásod nélkül
csak funkcionális sütiket használunk, hozzájárulásod esetén elhelyezzük a statisztikai célú és
a célzó- és hirdetési sütiket is. Ha kezdetben hozzájárultál a sütijeink használatához, bármikor
dönthetsz úgy, hogy módosítod a hozzájárulásodat vagy letiltod és törlöd a sütiket az
internetes böngésződ beállításaiban.
Hogyan ellenőrizheted, és hogyan tudod kikapcsolni a sütiket?
Minden böngésző engedélyezi a sütik beállításának a változtatását. A legtöbb böngésző
alapértelmezettként automatikusan elfogadja a sütiket, ezek a beállítások azonban általában
megváltoztathatók, így a böngésző meg tudja akadályozni az automatikus elfogadást, és minden
alkalommal fel tudja ajánlani a választás lehetőségét, hogy engedélyezi-e a sütiket. Mivel a
sütik célja weboldalunk használhatóságának és folyamatainak megkönnyítése vagy lehetővé
tétele, a sütik alkalmazásának megakadályozása vagy törlése miatt előfordulhat, hogy nem
tudod a weboldalunk funkcióit teljes körűen használni, illetve a weboldal a tervezettől eltérően
működhet a böngészőben.
A legnépszerűbb böngészők süti beállításairól az alábbi linkeken tájékozódhatsz:
Google Chrome
Firefox
Microsoft Internet Explorer
Microsoft Edge
Safari
Az oldalunkon használt sütik típusai:
Alaműködést biztosító, ún. „funkcionális sütik”:
Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát, és
látogatóink azonosítása nélkül gyűjtenek információt a használatáról. Ezen sütik alkalmazása
nélkül nem tudjuk garantálni weboldalunk kényelmes használatát. Ezek például:
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•
•

Lehetővé teszik, hogy a választott beállításokra a későbbi látogatás során emlékezzen
a böngésző a magasabb szintű- és személyre szabott szolgáltatás biztosítása érdekében
Ide tartozik a cookie consent elfogadásának státusza, a látogató által megadott cookiepreferenciák

Harmadik féltől származó sütik:
• Statisztikai célú sütik:
o A weboldal funkcionalitásának javítása érdekében használjuk
o Céljuk a weboldal user-szintű viselkedési adatainak gyűjtése, teljesítményt
biztosító sütik
o Olyan információkat gyűjtünk velük, mint: mely oldalakat nézte meg a látogató,
milyen hosszú volt a munkamenet, stb.
o A következő szolgáltatók statisztikai célú sütijeit használjuk: Google Analytics,
Hotjar, Facebook
•

Hirdetési célú sütik:
Ezeknek az a célja, hogy általuk a téged érdeklő vagy a számodra releváns hirdetések
jelenjenek meg más weboldalakon. Ezek a sütik a hozzájárulásod nélkül nem tudnak
személy szerint beazonosítani. Olyan információkat gyűjtenek, mint pl. melyik
oldalakat látogattad korábban, a weboldal mely részére kattintottál, hány oldalt kerestél
fel, mindezt a Te érdeklődésére számot tartó tartalmak megismerése érdekében.
A következő szolgáltatók hirdetési sütijeit használjuk: Facebook, LinkedIn, Twitter,
Google Ads, Jumplead

Adatvédelmi tájékoztatás: a használt sütikkel kapcsolatos adatvédelmi információkat az
alábbi táblázatban foglaljuk össze:
Az adatkezelők adatai:
Cégnév Mito Communications Zrt.
Cégjegyzékszám 01-10-047585
Székhely 1053 Budapest, Károlyi utca 9. 4.emelet
Adószám 24169781-2-41
Cégnév Mito Europe Kft.
Cégjegyzékszám 01-09-893067
Székhely 1053 Budapest, Károlyi utca 9. 4.emelet
Adószám 14192151-2-41
Cégnév Mito Social Kft.
Cégjegyzékszám 01-09-956155
Székhely 1053 Budapest, Károlyi utca 9. 4.emelet
Adószám 23167511-2-41
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Cookie típusa

Funkcionális cookie-k

Adatkezelés
jogalapja

Adatkezelés
célja

Website
megfelelő
Jogos érdek működése,
személyre
szabott működés

Adatkezelés
időtartama

Kezelt adatkör

Munkamenet
cookie-k
(látogató
cookieconsent_status
munkamenetének
végéig)
Szűkített
funkcionalitású
6 hónapig
Google Analytics
(használatot
elősegítő)
Google Analytics
kód

Előzetes
Statisztikai
Felhasználói
hozzájárulás
célú
viselkedésről
cookie-k
való adatgyűjtés

2 év
24 óra
1 perc

_ga
_gid
_gat
Hotjar kód

Harmadik
féltől
származó
cookie-k

Facebook Pixel
Facebook Pixel

Célzó- és
hirdetési
cookie-k

Releváns
Előzetes
hirdetések
hozzájárulás
megjelenítéséhez Cookie-tól függő
szükséges
azonosító
90 nap
létrehozása,
tárolása

LinkedIn
Google Ads (ads/gaaudiences)
Twitter
Jumplead

Harmadik féltől származó sütik részletes tájékoztatója elérhető az alábbi linkeken:
Hotjar:
https://www.hotjar.com/legal/policies/cookie-information
Facebook pixel:
https://www.facebook.com/business/help/471978536642445
Twitter:
https://help.twitter.com/en/rules-and-policies/twitter-cookies
Google Ads:
https://policies.google.com/technologies/cookies
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Jumplead:
https://jumplead.com/cookies
Az adatkezeléssel kapcsolatos jogaid és jogérvényesítési lehetőségeid
Bármikor tájékoztatást kérhetsz személyes adataid kezeléséről, kérheted személyes adataid
módosítását, helyesbítését, törlését és bármikor jogosult vagy a velünk közölt adatok kezelésére
vonatkozó hozzájárulást részben, vagy egészben visszavonni. A fentiek bármelyikére
vonatkozó kérelmet az adatvedelem@mito.hu e-mail címre kérjük megküldeni.
Az adatkezeléssel kapcsolatos jogorvoslati lehetőségekről az Infotv. rendelkezik. Ennek
megfelelően tájékoztatunk, hogy az adatkezelési szabályok megsértése esetén jogosult vagy
nálunk tiltakozni a jogszabályba ütköző adatkezelés ellen, és kérheted a Nemzeti Adatvédelmi
Információszabadság Hatóság (postacím: 1537 Budapest, Pf. 834.; cím: 1125 Budapest,
Szilágyi Erzsébet fasor 22/c; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; telefon: +36 (1) 391-1400;
honlap: http://www.naih.hu) vizsgálatát, illetőleg a jogellenes adatkezelés miatt az Infotv. 22.
§-ának rendelkezései szerint bírósághoz fordulhatsz. Amennyiben bírósághoz kívánsz fordulni,
a pert a lakóhelyed vagy tartózkodási helyed szerinti Törvényszék előtt is megindíthatod.
Tájékoztató időbeli hatálya
Jelen tájékoztató 2018. május 25. napjától hatályos. A tájékoztató 2019. május 09. napján
frissítésre került. A tájékoztató módosításának jogát fenntartjuk.
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