
 
COOKIE SZABÁLYZAT 

 

Jobing Hungary Zrt. 

 
 

Mik azok a cookie-k? 

 
A cookie-k kis szövegfájlok, melyeket a webhely az oldalaira látogató felhasználó számítógépén, illetve 

mobilkészülékén tárol el. A cookie-k segítségével a honlap bizonyos ideig megjegyzi a felhasználó 

műveleteit és személyes beállításait (pl. a felhasználói nevet, a nyelvet, a betűméretet és a honlap 

megjelenítésével kapcsolatos többi egyedi beállítást), így a felhasználónak nem kell azokat újra 

megadnia minden egyes alkalommal, amikor honlapra ellátogat, vagy az egyik lapról átnavigál egy 

másikra.  

 

Hogyan használjuk fel a cookie-kat? 

 

Milyen típusú cookie-kat alkalmazunk? 

 

a) Elengedhetetlen cookie-k 

Ezek olyan cookie-k, amelyek feltétlenül szükségesek a weboldal optimális működéséhez, illetve 

a weboldal különböző funkcióinak használatához. 

 

b) Statisztikai cookie-k  

A statisztikai cookie-k célja, hogy segítsenek nekünk a weboldal teljesítményének fejlesztésében. 

A statisztikai célú cookie-k információkat gyűjtenek a weboldal látogatóinak tevékenységéről. 

 

c) Marketing cookie-k 

A marketing célú cookie-k biztosítják a közösségi portálokkal való együttműködést, illetve azt, 

hogy a minél relevánsabb reklámok jelenhessenek meg a felhasználó számára 

 

d) Adatkezelőtől származó és harmadik féltől származó cookie-k 

A honlapunkon található cookie-k esetében megkülönböztetünk az Adatkezelőtől (a 

www.jobing.hu domainról) származó, illetve harmadik féltől (a www.jobing.hu domaintól eltérő 

domainról) származó cookie-kat.  

 

Milyen cookie-kat használunk? 

 

Az adatkezelőtől származó cookie-k: 

 



 
Név Típus 

 

Funkció  

leírása 

Lejárat Igényel-e 

felhasználói 

hozzájárulást? 

jobing elengedhetetlen a munkamenet 

azonosítása 

munkamenet 

vége 

nem 

userIDKey marketing E cookie olyan adatokat 

gyűjt, amelyek lehetővé 

teszik, hogy az 

adatkezelő a felhasználó 

részére releváns 

hirdetéseket jelenítsen 

meg. A cookie akkor is 

gyűjti az adatokat, 

amikor a felhasználó 

nincs bejelentkezve a 

profiljára, de a honlapot 

használja  

1 ev igen 

 

 

A harmadik féltől származó cookie-k a következők: : 

Név Típus 

 

Funkció  

leírása 

Lejárat Igényel-e 

felhasználói 

hozzájárulást? 

CookieConsent elengedhetetlen Tárolja a látogató a 

cookie használattal 

kapcsolatos 

nyilatkozatát 

1 év nem 

 

Egyéb olyan cookie-k, amelyeket harmadik féltől igénybe vett szolgáltatások használata során 

alkalmazunk: 

Domain neve Típus Szolgáltatás leírása További 

információ 

Igényel-e 

felhasználói 

hozzájárulást? 

www.google. 

com 

statisztikai Adatkezelő igénybe veszi 

Google Analytics szolgáltatást. 

A Google Analytics által kezelt 

cookie-k a weboldal 

látogatottsági és egyéb 

webanalitikai adatok mérését 

segítik. A cookie-k által gyűjtött 

információk a Google által 

üzemeltetett külső szerverekre 

kerülnek továbbításra és 

http://www.

google.com

/analytics 

igen 



 
tárolásra. A Google ezeket az 

információkat az Adatkezelő 

érdekében elsősorban arra 

használja, hogy nyomon 

kövesse a weboldal 

látogatottságát és a 

weboldalon végzett 

tevékenységekről elemzéseket 

készítsen. 

www.hotjar.com statisztikai A hotjar.com szolgáltatásának 

segítségével információt 

tudunk gyűjteni arról, hogy a 

honlap látogatói hogyan 

használják a weboldalt. A 

szolgáltatás hőtérképes 

analitika készítése céljából 

adatokat gyűjt a kattintások 

helyéről és az egér mozgásáról. 

https://help

.hotjar.com

/hc/en-

us/articles/

115011789

248-Hotjar-

Cookie-

Information 

igen 

www.facebook.c

om 

statisztikai 

és 

marketing 

Adatkezelő igénybe veszi a 

Facebook-képpont 

szolgáltatást. 

A Facebook-képpont olyan 

kód, amelynek a segítségével a 

honlapon jelentés készül a 

konverziókról, célközönségek 

állíthatók össze, és az oldal 

tulajdonosa részletes elemzési 

adatokat kap a látogatók 

honlap használatáról. A 

Facebook remarketing pixel 

követőkód segítségével a 

weboldal látogatóinak 

személyre szabott ajánlatokat, 

hirdetéseket jeleníthet meg a 

Facebook felületén.  

https://ww

w.facebook.

com/busine

ss/help/651

294705016

616 

igen 

 

A cookie-k karbantartása 

A felhasználónak lehetősége van arra, hogy karbantartsa és/vagy tetszés szerint törölje a cookie-kat. Az 

ezzel kapcsolatos tudnivalók a következő webhelyen érhetők el: aboutcookies.org. A felhasználó törölni 

tudja a számítógépén tárolt összes cookie-t, és a böngészőprogramok többségében le tudja tiltani a 

telepítésüket. Ebben az esetben azonban előfordulhat, hogy minden alkalommal, amikor ellátogat egy 



 
adott oldalra, manuálisan el kell végeznie egyes beállításokat, és számolnia kell azzal is, hogy bizonyos 

szolgáltatások és funkciók esetleg nem működnek. 

 

A portálon alkalmazott cookie-k engedélyezéséhez, illetve elutasításához a felhasználónak csak ki kell 

választania az alábbi gombok közül valamelyiket: Összes cookie engedélyezése / Kiválasztás 

engedélyezése / Kizárólag az elengedhetetlen cookie-kat használja 

 

Az elengedhetetlen cookie-k alkalmazása nem igényel felhasználói hozzájárulást, míg a statisztikai és a 

marketing célú cookie-k alkalmazásához a felhasználónak hozzá kell járulnia. Kérjük, szíveskedj 

figyelembe venni, hogy amennyiben a cookie felhasználói hozzájárulást igényel és a hozzájárulást nem 

adod meg, a portál néhány funkciója nem fog megfelelően működni. 
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