
ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ ÉS COOKIE SZABÁLYZAT 

(hatályos: 2022. 07. 01.) 

Jelen Adatkezelési tájékoztató (továbbiakban: „Tájékoztató”) célja, hogy bemutassa a Momentum Mozgalom 

(1053 Budapest, Múzeum körút 13. I/2., továbbiakban: „Momentum”, vagy „Adatkezelő” mint adatkezelő) által 

üzemeltett jelen weboldal (továbbiakban: „Weboldal”) adatkezelési gyakorlatát, és részletes információkat 

biztosítson a kezelt adatok köréről, az adatkezelési célokról, illetve a jogérvényesítési lehetőségekről. Jelen 

Tájékoztatóhoz mellékelve találja a Weboldal cookie adatkezelésével kapcsolatos tájékoztatást is.  

Jelen Tájékoztatóban nem tárgyalt kérdésekben a MOMENTUM MOZGALOM ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI 

TÁJÉKOZTATÓJA irányadó (továbbiakban: Momentum Tájékoztató), mely tájékoztató elérhető a Momentum 

honlapjának láblécében szereplő linkre kattintva. 

Azonos célú rendelkezések tekintetében, amelyeknél jelen Tájékoztató és a Momentum Tájékoztató eltér, a 

Momentum Tájékoztató rendelkezései irányadóak.  

Az adatkezelési gyakorlatunkat az Európai Parlament és a Tanács (EU) a természetes személyeknek a személyes 

adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK 

irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 Rendeletével (továbbiakban: „GDPR”) és az alkalmazandó 

további adatvédelmi jogszabályokkal összhangban és adatvédelmi hatósági gyakorlatra tekintettel alakítottuk ki.  

1. Adatkezelő adatai 

Adatkezelő megnevezése: Momentum Mozgalom 

Nyilvántartási szám: 01-02-0016512 

Székhely: 1053 Budapest, Múzeum krt. 13. 

Momentum Adatvédelem elérhetősége, érintetti jogok gyakorlása: adatvedelem@momentum.hu 

2. A Weboldal adatkezelési műveleteinek ismertetése 

Hírlevél feliratkozás  

Adatkezelés célja: Cseh Katalin, illetve a Momentum Mozgalom politikai és közéleti tevékenységével kapcsolatos 

hírekről, eseményekről tájékoztató hírlevél küldése azok részére, akik a hírlevél küldéséhez hozzájárulnak.  

Adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdése a) pont szerinti érintetti hozzájárulás, mely hozzájárulás 

bármikor visszavonható.  

Személyes adatok, amelyeket kezelünk: név, illetve e-mail cím. 

Adatkezelés időtartama: a személyes adatokat a hozzájárulásának visszavonásáig kezeljük. Hozzájárulását 

visszavonhatja az adatvedelem@momentum.hu címre küldött rövid kérelemmel vagy az adott hírlevél láblécében 

található leiratkozási linkre kattintva is lemondhatja hírlevelünket.   

Adattovábbítás (címzettek): adattovábbításra nem kerül sor. 

3. Adatkezeléssel kapcsolatos jogai 

A GDPR 15-20. cikkei alapján a személyes adatai vonatkozásában az alábbi jogok illetik meg: 

a) tájékoztatáshoz való jog; 

b) hozzáférési jog; 

c) helyesbítéshez való jog; 

d) törléshez való jog; 



e) az adatkezelés korlátozásához való jog; 

f) adathordozhatósághoz való jog; 

g) tiltakozáshoz való jog. 

Jogait a fenti elérhetőségeinkre küldött megkeresés útján gyakorolhatja.  

A hozzáférési jog alapján kérhet tájékoztatást arra vonatkozóan, hogy személyes adatai kezelése folyamatban van-

e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, a személyes adatokhoz hozzáférhet, illetve tájékoztatunk az 

adatkezelés biztonsági feltételeiről is.  

A helyesbítéshez való jog szerint kérésére késedelem nélkül javítjuk pontatlan személyes adatait, valamint hiányos 

adatait kiegészítjük.  

Törléshez való jog alapján indokolatlan késedelem nélkül töröljük a személyes adatait az alábbi esetekben: 

a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amiért gyűjtöttük vagy más módon kezeljük; 

b) ha az adatkezelés alapját képező hozzájárulás visszavonásra kerül, és más jogalap nincs az adatok 

kezelésére; 

c) ha a személyes adatokat jogellenesen kezeltük; 

d) jogszabály szerint a személyes adatokat törölnünk kell. 

A személyes adatot nem törölhetjük, amennyiben az adatkezelés jogi igény előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, 

illetve védelméhez szükséges. 

Kérésére a személyes adatok felhasználását az adatkezelés korlátozásához való joga alapján korlátozzuk, ekkor a 

személyes adatokat csak meghatározott körben használjuk fel. Az adathordozhatósághoz való jog alapján, 

amennyiben az mások jogait és szabadságait nem sérti, az adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható 

formátumban elküldjük Önnek, illetve ezeket az adatokat kérésére közvetlenül továbbítjuk egy másik adatkezelő 

részére. 

Amennyiben válaszunkkal vagy intézkedésünkkel a megkereséseddel összefüggésben nem ért egyet, panasszal 

fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 

9-11.; cím: 1374 Budapest, Pf. 603.; telefon: +36-1-391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; web: 

www.naih.hu) vagy bírósághoz fordulhat. 

4. Tájékoztató változása 

Amennyiben a Tájékoztató módosítjuk vagy kiegészítjük, a frissített változatot a Weboldalon közzétesszük, ezért 

kérjük, időről időre látogasson el erre a lapra. Az érdemi változásokról mindig megfelelő részletességgel 

tájékoztatást nyújtunk. 



Cookie Szabályzat 

Jelen Szabályzatot annak érdekében hoztuk létre, hogy a cookie-k felhasználó eszközére, az Ön eszközére való 

telepítéséhez szükséges hozzájárulásának megadásához minden információt rendelkezésére bocsátsunk. 

A cookie-k által kezelt információk vonatkozhatnak Önre, a böngészési preferenciáira vagy a böngészőjének 

típusára és az esetek túlnyomó részében arra használják, hogy a Weboldal kívánt működését biztosítsák, javítsák 

a böngészési élményt vagy személyre szabott ajánlatokat kínáljanak a látogatók számára. Az Ön azonosítása ezen 

információk alapján általában nem lehetséges, csupán személyre szabott böngészési élményt nyújtanak. 

Jelen Weboldalon Google Analytics szolgáltatások veszünk igénybe a weboldal teljesítményének mérése céljából. 

MILYEN COOKIE KATEGÓRIÁKAT KÜLÖNBÖZTETHETÜNK MEG? 

Feltétlenül Szükséges (Absolutely Necessary) Cookie Kategória 

Ezek a cookie-k a weboldal működését biztosítják és nem kapcsolhatók ki. Többségében csak olyan esetben lépnek 

működésbe, ha Ön valamilyen interaktív funkciót használ a weboldalon, például beállítja adatvédelmi 

preferenciáit. 

Analítikai, Teljesítmény-Monitoring Cookie Kategória 

Az elemzési cookie-k lehetővé teszik számunkra, hogy mérjük a portál forgalmát és annak forrásait, hogy 

javíthassuk a teljesítményét. Segítenek nekünk a legnépszerűbb és legkevésbé népszerű oldalak azonosításában, 

segítségükkel láthatjuk továbbá, hogy milyen sorrendben tekintik meg őket látogatóink. 

Marketing/Targetálási Cookie Kategória 

A marketing, vagy ehhez kapcsolódó targetálási cookie-kat esetlegesen promóciós tevékenységet folytató 

partnereink helyezhetik el weboldalunkon és azt a célt szolgálják, hogy az adott partner információt gyűjtsön az 

Ön érdeklődéséről és releváns hirdetéseket jeleníthessen meg Önnek más weboldalakon. 

ÁLTALUNK HASZNÁLT COOKIE CSOPORTOK 

Analítikai, Teljesítmény-Monitoring Cookie Kategória 

cookie típusa/célja cookie neve érvényességi Ideje további információk szolgáltató 

AdWords funkciók 
 

ads/ga-audiences munkamenet 

A Google AdWords azon funkcióját segíti, 
mely újra megcélozza azokat a látogatókat, 
akik az online szokásaik alapján valószínűleg 

vásárlói érdeklődést mutatnak. 

Google.com 
további információ: 

google-
analytics.com 

Google Analytics 
cookie 

 
_ga 2 év 

A felhasználói munkamenet azonosítása 
statisztikai célokhoz.  

Google.com 
további információ: 

google-
analytics.com 

Google Analytics 
cookie 

_gat 1 nap Google Analytics céljából alkalmazott cookie. 

Google.com 
további információ: 

google-
analytics.com 

Google Analytics 
cookie 

_gid 1 nap 

Egyedi azonosító társítása a felhasználó 
munkamenetéhez, ami statisztikai célokra 

azonosítja a felhasználó weboldal használati 
szokásokat.  

Google.com 
további információ: 

google-
analytics.com 

 


