
Egyedi Adatkezelési Tájékoztató 

StartLogin 
központi regisztráció 

 
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. április 14. 
A tájékoztató legutóbbi módosítása: 2020. május 1. 

 
 

I. Kötelező tájékoztatás 

StartLogin  
központi regisztráció 
www.startlogin.hu 
 
Adatkezelő, üzemeltető: Central Médiacsoport Zrt. 
Cím: 1037 Budapest, Montevideo u. 9. 
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 ügyvezető igazgató 

 

Ügyfélszolgálat: nem kötelező, de az info@centralmediacsoport.hu fogadja  a panaszokat. 

 
II. Az adatkezelés részletei 

 
1. Igénybe vehető szolgáltatások 

A StartLogin célja a Central Médiacsoport Zrt. szolgáltatásaink egy regisztrációval történő 
elérésének (ún. singe-sign-on, azaz SSO megoldás) és a különféle részszolgáltatások – beleértve 

hirdetésmegjelenítések és tartalomajánlások, valamint külön hozzájárulás esetén a közvetlen 
üzletszerzési célú megkeresések - személyre szabásának biztosítása (profilalkotás).  
 
A StartLogin segítségével testre szabható szolgáltatásaink: 
Startlap és Startlap Mobil 2020. április 14. napjától  
Magazin Centrum (mc.hu) 2020. április 27. napjától 
NőkLapja.hu 2020 május 3. napjától 

 

A szolgáltatásainkon belül elérhető egyes részszolgáltatásokról az adott szolgáltatás Felhasználási 
feltételei adnak tájékoztatást. 
 
A StartLogin használata során az érintett kifejezett hozzájárulásával technikai eszközökkel 
profilalkotás történik az érintett személy által szolgáltatott adatok, a felhasználói viselkedés 

megfigyelése és származtatott vagy kikövetkeztethető adatok segítségével. Tekintettel, arra, hogy 
az adatkezelés az érintett személyes preferenciáira és érdeklődési körére is kiterjed, az adatkezelő 

az adatkezelés megkezdése előtt hatásvizsgálatot végzett és adatvédelmi tisztviselőt nevezett ki. A 
profilalkotás során alkalmazott logika: diszkriminációmentes, hasonlóságon alapuló, szegmensek 
mentén és keresőszavak segítségével történő párosítás, az adatkezelés jelentősége: alacsony, 
érdemben az érintett életére nincs hatással, várható következmények: személyre szabott, illetve 
érdeklődésalapú tartalom- és hirdetésmegjelenítés. 

 

https://startlogin.hu/terms
https://centralmediacsoport.hu/company/adatkezelesi-tajekoztato/
mailto:info@centralmediacsoport.hu


2. StartLogin Profil adatok  

 
Figyelem! Kérjük, hogy a StartLogin központi regisztráció szolgáltatást kizárólag abban 
az esetben vegye igénybe, ha Ön elmúlt 18 éves és cselekvőképes! 
 

Regisztráció 

módjai 

a) adatok manuális megadása 

b) Facebook Connect 

Kezelt 
adatok köre 

A regisztrációhoz szükséges adatok: email cím, név, az adatok manuális megadása 
esetében jelszó. Ezek az adatok kötelezőek, hiányukban a StartLogin regisztráció 
nem jöhet létre. 
Opcionálisan megadható adatok: lokáció irányítószáma, születési év, nem.  

 
Profilban, annak használata során a szolgáltatások testreszabása érdekében kezelt 
további adatok: StartLogin azonosító (ún. SSO ID), érdeklődés, látogatási és 
felhasználói viselkedési jellemzők és előzmények, szolgáltatások használatának 
jellemzői.  
 

Facebook Connnect-tel történő regisztráció esetén a regisztráció közben a Facebook 

Ireland Ltd. (Írország, Dublin 2, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour) által 
elérhetővé tett tájékoztatásban meghatározott személyes adatok (név, e-mail cím, 
Facebook ID) az érintett önkéntes hozzájárulása alapján kerülnek továbbításra a 
Central Médiacsoport Zrt. felé a Facebook Ireland Ltd. adatvédelmi irányelveinek 
(https://www.facebook.com/privacy és 
https://www.facebook.com/about/privacy/update) betartása mellett. A Facebook a 

Central Médiacsoport Zrt. önálló adatkezelők.  
Amennyiben Facebook segítségével regisztrált, az első StartLogin belépést követően 
szükséges jelszó megadása, hogy a későbbiekben akkor is tudja használni a 
StartLogint és a hozzá kapcsolt szolgáltatásinkat, ha nincs belépve ezen külső 
szolgáltatóknál.  
Amennyiben jelszó megadása előtt bontja a kapcsolatot a közösségi fiókjával, akkor 
a StartLogin regisztrációja megszűnik. 

Amennyiben jelszó megadása utána bontja a kapcsolatot a közösségi azonosító 
(Facebook ID) törlésre kerül. 

Adatkezelés 
jogalapja 

 az érintett hozzájárulása 

Nyilvános 
adatok 

A regisztráció során megadott adatok a StartLogin keretén belül nem kerülnek 
nyilvánosságra.   

Adatkezelés 
célja 

Szolgáltatás üzemeltetése: Általános Adatkezelési Tájékoztató III.2. a-k), n), s-x) 
pontok 

Adatkezelés 

időtartama 

Az adatkezelés a regisztráció véglegesítése hiányában 48 óráig, bármely 
engedélyezett szolgáltatás belépett állapotban történő használatának, illetve a 
StartLoginba történt utolsó belépéstől számított legfeljebb 1 évig; illetve a 
regisztráció más módon való megszűnéséig tart.  
A StartLogin azonosító anonimizálása történik a regisztráció törlésekor annak 

érdekében, hogy az azonosító még egyszer ne kerülhessen kiosztásra. 
A StartLoginhoz kapcsolt szolgáltatások esetében az adatkezelés időtartama 
főszabály szerint a StartLogin regisztráció időtartamához igazodik, azonban a az 
egyes szolgáltatások regisztrációja leválasztható a StartLogin regisztrációról 
(megszüntethető) olyan módon, hogy az a StartLogin regisztrációt nem érinti.  

  
3. A profilalkotás idődimenziói 

A StartLogin központi regisztráció használatával, azaz belépett állapot esetén lehetőségünk van 
arra, hogy az érintett által engedélyezett weboldalainkon tanúsított felhasználói viselkedését, 
érdeklődését, preferenciáit figyeljük, és ez alapján szolgáltatásainkat és hirdetéseinket, külön 
engedély esetén közvetlen üzletszerzési ajánlatainkat testre szabottan nyújtsuk. Annak érdekében, 
hogy ez megvalósulhasson, az utolsó belépéstől, illetve a belépett állapotban történt használattól 

számított 5 napig nem történik meg az automatikus kiléptetés, azaz ha 5 napon belül visszatér 
bármely Ön által engedélyezett szolgáltatásunk weboldalára, annak megnyitásakor már 
bejelentkezett állapotban lesz. Ha 5 napon belül nem tér vissza egyetlen engedélyezett 
szolgáltatásunk weboldalára sem, a rendszer automatikusan kilépteti. 
Amennyiben a „Maradjak bejelentkezve” funkciót használja, ez az 5 napos időtartam 14 napra nő. 
Ha a weboldal használatának befejezésekor a kilépést választja, a profilalkotás nem folytatódik. 
 

https://www.facebook.com/privacy
https://www.facebook.com/about/privacy/update
https://centralmediacsoport.hu/company/adatkezelesi-tajekoztato/


4. A StartLogin központi regisztrációval igénybe vehető szolgáltatásokhoz fűződő, 

további adatkezelések 
A StartLogin központi regisztrációval igénybe vehető egyes szolgáltatások keretében további 
személyes adatok megadására nyílik lehetőség. Az adatok megadásakor az érintett hozzájárulását 
adja, hogy ezeket az adatokat is használhatjuk profilalkotásra. Az adatkezelés jogalapja, az 
adatkezelési cél és az adatkezelés időtartama azonos a 2. pontban írtakkal.  
Amennyiben Ön az adott szolgáltatásunkkal kapcsolatban visszavonja a StartLogin központi 
regisztráció használatára vonatkozó igényét (megszünteti a StartLogin és a szolgáltatás közötti 

összekapcsolódást) és ezzel a szolgáltatásban megadott adatokra vonatkozó adatkezelési 
hozzájárulását, az egyértelmű beazonosíthatóságot lehetővé tevő személyes adatok törlésre 
kerülnek, az egyéb adatok és információk esetében anonimizálás történik, és statisztikai célokból 
megőrzésre kerülnek. 
A StartLogin profil törlésével csak a belépési lehetőség szűnik meg az egyes szolgáltatásokba, az 
azokban létrehozott felhasználói tartalmak (pl. hozzászólások) továbbra is elérhetőek maradnak. 

Egyes részszolgáltatások lehetővé teszik a felhasználói tartalmak törlését is, más esetben azok 
anonimizálása történik. A részletekről az adott részszolgáltatás Felhasználási feltételei adnak 
tájékoztatást.  

Amennyiben az egyes szolgáltatásoknak közösségi média felületei is vannak (Instagram, Facebook, 

stb.), az adott közösségi média szolgáltatás keretén belül közzétett adatkezelési 

szabályzatok és feltételek (is) vonatkoznak az adatkezelésre, valamint ezen 

szolgáltatásokhoz fűződően a Central Médiacsoport Zrt. külön adatkezelési tájékoztatást 

közölhet. Kérjük, figyelje az adott közösségi média szolgáltatásokat! 
 
 4.1 Startlap és Startlap Mobil (startlap.hu és mobil.startlap.hu) 

Kezelt adatok köre Kiválasztott témakörök és elmentett cikkek, amelyeket a felhasználó a 
testre szabás keretében elsődlegesen olvasni kíván a szolgáltatás 
használata során. Értesítések bekapcsolása esetén (Push Notification) 
a böngésző azonosítására szolgáló egyedi azonosító. 

Adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása 

Nyilvános adatok A regisztráció során megadott adatok nem kerülnek nyilvánosságra.   

Adatkezelés célja 
Szolgáltatás üzemeltetése: Általános Adatkezelési Tájékoztató III.2. a-
k), n), s-x) pontok 

Adatkezelés 

időtartama 

Az adatkezelés időtartama igazodik a StartLogin regisztrációhoz, illetve 

arról bármikor leválasztható (önállóan megszüntethető). 

 
4.2 Magazin Centrum (mc.hu) 
 

4.2.1 Kiadvány előfizetés, regisztráció, előfizetői profil 

 

Adat megnevezése Adatkezelés célja Adatkezelés 
jogalapja 

Adatkezelés 
időtartama 

Az előfizetés 

kedvezményezettje: 
személynév illetve 
cégnév, cégeknél 
szervezeti forma és 
kapcsolattartó neve.  
 

Számlázási adatok: 

név, irányítószám, 
város, utca, 

Az előfizetői 

szerződések 
megkötése és 
teljesítése, ezen 
belül: a szerződések 
nyomon követése, a 
megrendelt 

Kiadványok 

kézbesítése, a 
megrendelések 
teljesítése, 

A szerződés 

megkötése és 
teljesítése 
(Általános 
Adatvédelmi 
Rendelet 6. cikk 
(1) bekezdés b) 

pont), más 

személy részére, 
ajándékba 
vásárolt előfizetés 

Előfizetői adatok: az 

utolsó előfizetési 
időszak lejártától 
számított 2 év az 
Előfizetési Általános 
Szerződési Feltételek 
3.10  pontja szerint 

https://centralmediacsoport.hu/company/adatkezelesi-tajekoztato/


házszám, emelet, 

ajtó, email cím, 
telefonszám, 
mobiltelefon szám.  
 
Kézbesítési adatok: 
irányítószám, város, 

utca, házszám, 
emelet, ajtó, 
telefonszám, 
mobilszám. 
 
Előfizetett termék és 

annak periodicitása. 

kapcsolatfelvétel, a 

felhasználók 
személyre 
szabottabb 
kiszolgálása, 
reklamációkezelés, 
piackutatás 

megtervezése. 

esetén az 

Adatkezelő jogos 
érdeke (Általános 
Adatvédelmi 
Rendelet 6. cikk 
(1) bekezdés f) 
pont). 

 
Az adatok körét 
részben az 
elektronikus 
kereskedelmi 
szolgáltatások, 

valamint az 
információs 
társadalommal 
összefüggő 

szolgáltatások 
egyes kérdéseiről 
szóló 2001. évi 

CVIII. törvény 
határozza meg. 

 

Számlázási adatok: 
jogi kötelezettség 
teljesítése, az adózás 
rendjéről szóló 2003. 
évi XCII. törvényen, a 
számvitelről szóló 

2000. évi C. törvény, 
a személyi 
jövedelemadóról szóló 
1995. évi CXVII. 
törvény 
 

Név, irányítószám, 
város, utca, 
házszám, emelet, 
ajtó, email cím, 

előfizetett termék és 
annak periodicitása. 

Az előfizetés 
élettartamával és 
meghosszabbításával 
kapcsolatos 

kommunikáció. 

Jogos érdek. Legfeljebb az 
előfizetés 
megszűnésétől 
számított 2év. 

További adatok 
regisztrált 
felhasználók esetén, 

jelszó, az 

előfizetéssel és a 
teljesítéssel 
kapcsolatos egyéb 
adatok 

A felhasználói fiók 
üzemeltetése 
(adatok 

menedzselése, 
megrendelések 

státusza, számlák, 
előfizetések adatai), 
kényelmi 
szolgáltatások.   

Az érintett 
hozzájárulása. 

Visszavonásig 
(regisztráció 
törléséig), élő 

előfizetés hiányában 
utolsó belépéstől 

számított 2 év. 

Megújuló előfizetés 
esetén ezen 
szerződéses 
megállapodás ténye, 
a fizetési folyamat 
megtörténtéhez 

szükséges egyedi és 
fizetésenként 
egyszeri TOKEN 
azonosító. FIGYELEM! 
A bankkártyás 

fizetéshez szükséges 
adatokat nem a 

Central Médiacsoport 
Zrt. tárolja, hanem a 
fizetést biztosító 
szolgáltató az alábbi 
5. pontban írtak 
szerint. 

Az előfizetés 
automatikus 
megújulásának 
biztosítása. 

Szerződés 
teljesítése. 

A szerződés 
megszűnéséig, illetve 
a regisztráció 
törléséig, élő 
előfizetés hiányában 
utolsó belépéstől 

számított 2 év. 

 
 

4.2.2 Panaszkezelés, ügyfélszolgálat 
4.2.2.1 A Central Médiacsoport az ügyfélszolgálatra érkező panaszokat, kérdéseket és 
kéréseket a beküldéstől számított 6 hónapig tárolja, majd törli a még folyamatban lévő 
ügyekben keletkezett levelezések kivételével. Amennyiben jogi igény érvényesítése merül 



fel az ügyben, annak érvényesítésére nyitva álló határidőn belül – jellemzően 5 év (lásd: 

2013. évi V. törvény  a Polgári Törvénykönyvről) – az adat megőrzésre kerül.  
 
4.2.2.2 A telefonos ügyfélszolgálatra érkező hívásokat, amennyiben ahhoz a hívó fél 
hozzájárul, azaz nem szakítja meg a hívást azt erről szóló tájékoztatást követően, a Central 

Médiacsoport megbízásából a  CallComm Zrt. fogadja és rögzíti (lásd 4. pont).  

 
 

A kezelt adatok köre  telefonbeszélgetés (bejövő hívások), hívás pontos ideje, telefonszám, 
telefonbeszélgetésről felvett jegyzőkönyv (amennyiben annak felvétele 
szükséges) 

Az adatkezelés célja előfizetésekkel kapcsolatos ügyintézés, a fogyasztói megkeresések 
hatékony, magas színvonalú kezelésének biztosítása, panaszok kezelése 

Az adatkezelés 
időtartama  

a hozzájárulás megadásától számított legfeljebb 5 év 

Az adatkezelés 
jogalapja 

az érintett hozzájárulása 
Amennyiben az érintett nem kíván hozzájárulást adni, az 

ügyfélszolgálatot e-mailben vagy postai levélben is megkeresheti a 

fentebb megadott elérhetőségeken. 

Címzettek Társaságunk a panaszról felvett jegyzőkönyvet (amennyiben szükséges) 
és a válasz másolati példányát a Fogyasztóvédelmi törvény 17/A. § (7) 
bekezdése szerint öt évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző 
hatóságoknak kérésükre bemutatni. 

A hívásrögzítéssel 
kapcsolatos speciális 
érintetti jogok 

A telefonbeszélgetést az érintett bármikor megszakíthatja, és bármikor, 
utólag is visszavonhatja a telefonbeszélgetés rögzítéséhez adott 
hozzájárulását, azaz kérheti a telefonbeszélgetés törlését. Ez esetben az 
adatkezelő a rögzített telefonbeszélgetést/hanganyagot törli és írásbeli 
jegyzőkönyvben rögzíti a beszélgetés lényegét (nem szó szerint). A 
jegyzőkönyv felvételére a telefonbeszélgetés tartalmának 

bizonyíthatósága érdekében kerül sor (pl. panaszkezelés). Ha a 
telefonbeszélgetés tartalma nem indokolja a jegyzőkönyv felvételét, a 
telefonbeszélgetés jegyzőkönyv felvétele nélkül törlésre kerül.  
Az érintett, a kérelem benyújtására való jogosultság igazolása mellett, 

azaz hogy (a személyes adatokkal valóban összefüggésbe hozható a 
személye, a telefonbeszélgetésről írásban küldött megkereséssel 
kivonatot kérhet, amelyet 10 munkanapon belül bocsátunk a 

rendelkezésére egy alkalommal ingyenesen. Az ügyintézés egyedi 
azonosító kódja az a telefonszám, amelyről a hívást kezdeményezték, a 
hívás időpontjával kiegészítve. A telefonbeszélgetést kizárólag erre 
feljogosított személyek kezelik, hallgatják vissza. Az érintett a kivonatot 
kizárólag jogérvényesítési célra használhatja fel, tehát nem hozhatja 
nyilvánosságra. Törlési kérelem esetén, ha azt a beszélgetés tartalma 
indokolja, írásbeli jegyzőkönyvben rögzítjük az elhangzottak lényegét.  

 
 
 

4.2.3 Címzettek, adatfeldolgozók 
 

Név Székhely Tevékenység Átadott adatok 

Magyar Posta 
Zrt.  
 
 

1138 Budapest, 
Dunavirág u. 2-6. 
 
 

 
 

1. hírlap terjesztés, 
kézbesítés, 
reklamációkezelés 
 

 

1. név, cím, előfizetett 
Kiadvány neve, 
előfizetett példányszám, 
előfizetés időtartama 

telefonszám, email  
cím, kapukód 

2. levél és 
csomagszállítás 
kézbesítés 

2. név, cím 

Drescher Kft. 1097 Budapest, Gyáli út 
31. 

nyomdai tevékenység 
(csekk kiküldés, 
közvetlen üzletszerzési 

név, cím, előfizetett 
Kiadvány neve, 
előfizetett példányszám, 



célú levél kiküldése) előfizetési díj, előfizetés 

időtartama, telefonszám, 
email cím, 

GLS General 
Logistics 

Systems 
Hungary 
Csomag-
Logisztikai Kft. 

2351 Alsónémedi, GLS 
Európa u.2. 

csomag szállítás, 
kézbesítés 

név, cím, telefonszám 

CallComm Zrt. 4400 Nyíregyháza, 
Derkovits u. 119. 

telefonos ügyfélszolgálat név, cím, előfizetett 
Kiadvány neve, 

előfizetett példányszám, 
előfizetési díj, előfizetés 
időtartama telefonszám, 
email  
cím, kapukód, 
 

Webinform 
Consulting 
Online Kft. 

1025 Budapest, 
Szépvölgyi út 176. 

weboldal üzemeltetése Kiadvány előfizetés, 
regisztráció, előfizetői 
profil pontban írt 
valamennyi személyes 
adathoz hozzáfér. 

Zephr Inc 
Limited 

2nd Floor, Regis House, 
45 King William Street, 
London, EC4R 9AN, T/A 
Fora, Princelet St., 42-46 
Princelet St, Shadwell, 
London E1 5LP. 

weboldalak digitális 
előfizetéseinek kezelése 

előfizetés típusa és 
státusza, userID, 
vezeték és kereszt név, 
felhasználó név, e-mail 
cím 
 

Salesforce UK 
Limited 

Village 9, floor 26 
Salesforce Tower, 110 
Bishopsgate, London, UK, 
EC2N 4AY 

kereskedelmi célú és 
rendszerüzenet célú e-
mail küldés 

név, cím, előfizetett 
kiadvány neve, 
előfizetési díj, előfizetés 
időtartama, edm 
hozzájárulás megléte 

 
 

4.2.4 Fizetést biztosító külső szolgáltatók (Általános Adatkezelési Tájékoztató XIII. B. pont) 
 

4.2.4.1 Az előfizetési díjak és az egyéb termékek vételárának fizetése a Central 

Médiacsoport Zrt. Online Partnerkezelő (ún. OPK) rendszerén keresztül 

kezdeményezhető, amelyet Webinform Consulting Online Kft. adatfeldolgozói 

minőségben üzemeltet a Central Médiacsoport Zrt. megbízásából.  

4.2.4.2 A fizetést biztosító külső szolgáltatók minden esetben önálló adatkezelők. 

4.2.4.3 A bankkártyás fizetést az OTP Bank Nyrt. biztosítja. A bankkártyás fizetés 

teljesítésének ellenőrzésére az egyedi vásárlási azonosító szolgál.2019. 

szeptember 15. napjától a bankkártyás fizetést lehetővé tevő OTP Mobil Kft.-nek 

(1093 Budapest, Közraktár u. 30-32.) az Európai Unió erős ügyfél-hitelesítésre, 

valamint a közös és biztonságos nyílt kommunikációs standardokra vonatkozó 

szabályozástechnikai standardok bevezetéséről szóló 2018/389. számú irányelve, 

valamint szerződéses kötelezettségeink alapján a folyamat során automatizált 

módon adatok átadására vagyunk kötelesek. Az OTP Mobil Kft. részére átadásra 

kerülő adatok: vezetéknév, keresztnév, szállítási és számlázási cím, e-mail cím. Az 

OTP Mobil Kft. önálló adatkezelőként végez műveleteket az adatokkal, 

tevékenysége teljesen elkülönül a Szolgáltató tevékenységétől. Az adattovábbítás 

célja: a felhasználók részére történő ügyfélszolgálati segítségnyújtás, a 

tranzakciók visszaigazolása és a felhasználók védelme érdekében végzett 

csalásellenőrzés (ún. fraud-monitoring). Az OTP adatkezelési tájékoztatója itt 

érhető el: https://simple.hu/adatkezelesi-tajekoztato  Az adatátadás 

szükségességéről tájékoztatás itt található: https://simplepay.hu/adatkezelesi-

tajekoztatok/  

4.2.4.4 A PayPal által biztosított fizetési metódus adatkezelésével kapcsolatos tájékoztatás 

itt olvasható: https://www.paypal.com/hu/webapps/mpp/ua/privacy-full 

https://centralmediacsoport.hu/Company/Central-Digitalis-Media-Adatkezelesi-tajekoztato
https://simple.hu/adatkezelesi-tajekoztato
https://simplepay.hu/adatkezelesi-tajekoztatok/
https://simplepay.hu/adatkezelesi-tajekoztatok/
https://www.paypal.com/hu/webapps/mpp/ua/privacy-full


 

4.2.5 Az alábbiakban jelzetten túli cookie-k az mc.hu oldalon 

 

Cookie neve Funkciója Időtartama 
Tárolt adatok, 
információk 

Adatkezelés 
célja 

Jogalapja 

olvaso_cookie 
digitális magazinok 
olvasásánál ez alapján 
jön fel egyszer a 

tájékoztatás, hogy 
már mobilon is 
megnézheti 

1 év 1, ami azt jelenti, 
hogy, ha igaz, akkor 
egyszer már 

megjelent a szöveg, 
és 1-be áll az értéke 

felhasználói 
komfort növelése 

jogos érdek 

sticky_+id 
akcióra hívja fel a 
figyelmet a jobb alsó 
sarokban 

munkamenet 
végéig 

1-be áll, ha valaki 
lezárta 

felhasználói 
komfort növelése 

jogos érdek 

mobil_sticky_
+id 

ugyanez mobil 
nézetben 

munkamenet 
végéig 

1-be áll, ha valaki 
lezárta  

felhasználói 
komfort növelése 

jogos érdek 

_hjIncludedInS
ample 

hotjar hibafeltárás, az 
oldal használatának 
elemzése 

munkamenet 
végéig 

anonimizált 
információk a 
weboldal 

használatáról 

felhasználói 
komfort növelése 

jogos érdek 

 

4.3 Nők Lapja.hu (noklapja.hu) 

4.3.1 A Nők Lapja.hu használata során az alábbi adatok kerülnek tárolásra 

Látogató felhasználók Regisztrált felhasználók Előfizető felhasználók 

Az oldal regisztráció nélkül is igénybe 
vehető korlátozott szolgáltatásokkal. 
Ebben az esetben a cookie-kra és a 
naplózásra (alább) vonatkozó 
információk tartalmazzák a személyes 

adatokra vonatkozó tájékoztatást.  

A StartLogin regisztráció kapcsán 
történő adatkezelésen túl 
(részletek a 2. pontban) a mentett 
cikkek. 
 

A StartLogin és a Magazin Centrum 
regisztráció (részletek a 4.2 
pontban) kapcsán történő 
adatkezelésen túl a mentett cikkek. 

Az adatkezelés célja Szolgáltatás üzemeltetése: Általános Adatkezelési 

Tájékoztató III.2. a-k), n), s-x) pontok, az adatkezelés jogalapja az 
érintett hozzájárulása. 

 

Nyilvános adatok Adatok a Nők Lapja.hu keretén belül nem kerülnek nyilvánosságra.   

Adatkezelés 
időtartama 

Az adatkezelés időtartama igazodik a StartLogin regisztrációhoz, illetve arról bármikor 
leválasztható (önállóan megszüntethető). 

 
4.3.2 Az alábbiakban jelzetten túli cookie-k az noklapja.hu oldalon 

 

Cookie neve Funkciója Időtartama 
Tárolt adatok, 
információk 

Adatkezelés 
célja 

Jogalapja 

blaize_jwt 
SSO és előfizetési 

információk 

összekapcsolása 

munkamenet 
végéig 

JWT token (név és 

e-mail cím) 

előfizetéses 
szolgáltatás 
biztosítása 

szerződés 
teljesítése 

blaize_session 
előfizetés 
menedzselése 

munkamenet 
végéig 

 előfizetéses 
szolgáltatás 
biztosítása 

szerződés 
teljesítése 

 

5. Reklám és egyéb marketing célú megkeresés 
A StartLogin központi regisztráció segítségével testre szabható szolgáltatások keretében 
hozzájárulást adhat reklám és egyéb marketingcélú megkeresésekhez, illetve feliratkozhat 
hírlevelekre. 
  

Kezelt adatok 
köre 

név, email cím, hírlevél típusa, levélmegnyitás és kattintás jellemzői, érdeklődés, 
látogatási és felhasználói viselkedési jellemzők és előzmények, szolgáltatások 

https://centralmediacsoport.hu/company/adatkezelesi-tajekoztato/
https://centralmediacsoport.hu/company/adatkezelesi-tajekoztato/


használatának jellemzői 

Adatkezelés 
jogalapja 

 az érintett hozzájárulása 

Adatkezelés 
célja 

Általános Adatkezelési Tájékoztató III.2. l) és m) 

Adatkezelés 
időtartama 

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

Adattörlés 

A hozzájárulás megkeresés-típusonként (pl. hírlevél, eDM) külön-külön vonható 
vissza a levélben található link(ek) lekattintásával, továbbá az 
info@centralmediacsoport.hu email címen, vagy a Central Médiacsoport Zrt. 1037 
Budapest Montevideo utca 9. postai címen. 

 
6. Egyéb adatkezelési tudnivaló 

  

Adathelyesbítés 

A regisztrációs és profil adatok a Profilban bármikor módosíthatók, illetve 

az info@centralmediacsoport.hu címen vagy a Central Médiacsoport Zrt. 

1037 Budapest, Montevideo utca 9. postai címen kérhető a módosítás. E-
mail cím módosítás esetén az új e-mail címre érkező megerősítő link 
lekattintása szükséges. 

Adattörlés 

Adattörlés az info@centralmediacsoport.hu e-mail címen vagy a Central 

Médiacsoport Zrt. 1037 Budapest, Montevideo utca 9. postai címen 
kérhető. A törléssel a regisztráció megszűnik, az egyértelmű 
beazonosíthatóságot lehetővé tevő személyes adatok törlésre kerülnek, 
az egyéb adatok és információk esetében anonimizálás történik, és 
statisztikai célokból megőrzésre kerülnek. 

Egyéb kezelt adatok 
köre 

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

Adatbiztonság 

HTTPS protokoll titkosított adatátvitelhez. A Central Médiacsoport Zrt. a 
belépési jelszó olyan lenyomatát tárolja, amely kizárólag a jelszó 
helyességének ellenőrzésére alkalmas, de magát a jelszót nem lehet 

belőle visszaállítani. 
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 szolgáltatások teljesítése és 

működésének ellenőrzése érdekében, továbbá statisztikai célból szerver 
log-ként folyamatosan naplózza és 30 napot követően törli a következő 
adatokat: látogatásának dátuma, időpontja, operációs rendszerének és 
böngészőjének adatai (user-agent string = böngésző technikai azonosító 
jelzése), a látogatott oldal és az IP cím. 
A StartLogin profilban az adott regisztrációval megvalósított egyes 
felhasználói lépések nyomonkövethetőek. 

Külső webanalitikai és 
hirdetés-kiszolgálók, 
egyéb külső 
szolgáltatók 

Általános Adatkezelési Tájékoztató XIII. pont C), D)  

Jelszó elfelejtése 
esetén 

A Szolgáltató a jelszó elfelejtésekor kizárólag az "elfelejtett jelszó" 
funkcióval ad lehetőséget a belépésre. Az elfelejtett jelszó pótlásához 

szükséges a regisztrációnál megadott e-mail cím hozzáférhetősége. Az 
elfelejtett jelszó funkció egyszeri belépésre jogosító linket küld a 
regisztráció során megadott e-mail címre, és a belépést követően új 
jelszó megadására ad lehetőséget a rendszer. A régi jelszót a Szolgáltató 

semmilyen formában nem tudja hozzáférhetővé tenni. 

 
7. Cookie tájékoztatás 

 
Adatkezelési cél: biztonság, incidens felderítés, felhasználási komfort növelése, statisztikai célok. 

Adatkezelés jogalapja: a cooke-k útján gyűjtött információk kizárólag abban az esetben kerülnek 
összekapcsolásra az érintett valamely személyes adatával, és teszik ez által beazonosíthatóvá, ha 
ahhoz az érintett a regisztrációja során vagy az adott honlapra történő belépéskor kifejezetten 
hozzájárul. 
 

http://centralmediacsoport.hu/Company/Central-Digitalis-Media-Adatkezelesi-tajekoztato
mailto:info@centralmediacsoport.hu
mailto:info@centralmediacsoport.hu
http://centralmediacsoport.hu/Company/Central-Digitalis-Media-Adatkezelesi-tajekoztato
https://indapass.hu/jelszoemlekezteto/


Cookie 

elnevezése 

Funkciója Időtartama Tárolt adatok, 

információk 

Adatkezelés célja Jogalapja 

__gfp_64b 
Gemius mérés 
biztosítása 

1000 nap domain hash 
forgalmi adatok 
rögzítése 

jogos érdek 

__utma 
Google Analytics 
azonosító cookie 

2 év 
automatikusan 
generált numerikus 
azonosító 

forgalmi adatok 
rögzítése 

jogos érdek 

__utmb 
Google Analytics 
mérés 

30 perc 
automatikusan 
generált numerikus 
azonosító 

forgalmi adatok 
rögzítése 

jogos érdek 

__utmc 
Google Analytics 
mérés 

munkamenet 
végén törlődik 

automatikusan 
generált numerikus 
azonosító 

forgalmi adatok 
rögzítése 

jogos érdek 

__utmt 
Google Analytics 
mérés 

10 perc 

egyszerre beküldhető 

kérések 
szabályozására 
szolgáló státusz 

forgalmi adatok 

rögzítése 

jogos érdek 

__utmz 
Google Analytics 
mérés 

6 hónap 

automatikusan 
generált numerikus 
azonosító és forgalmi 

forrás, ha létezik 

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 

crtg_rtacm Hirdetéscélzás 30 nap 

hirdetés méretre 
és/vagy típusra 
vonatkozó kódolt  
azonosító 

felhasználói komfort 
fokozása 

jogos érdek 

_ceMobileDet
ect 

Eszköztípus 
meghatározása 

1 év 

eszköz típusa 

(desktop/mobile/table
t) 

felhasználói komfort 

fokozása 

jogos érdek 

_goa3 
_goa3TC 
_goa3TS 

_goa3session 

Hirdetés 
kiszolgálás 

10 év 

automatikusan 
generált 
alfanumerikus 
azonosító 

felhasználói komfort 
fokozása 

jogos érdek 

SID Látogatásmérés 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 

_io* 
.IO Analytics 
mérés 

jellemzően 1 
év 

automatikusan 
generált 

alfanumerikus 
azonosító és forgalmi 
forrás információk, ha 
létezik 

forgalmi adatok 
rögzítése 

jogos érdek 

Central BT érdeklődési alapú 

csoportokba 
besorolás 

1 év automatikusan 

generált numerikus 
azonosító 

felhasználói komfort 

fokozása 

jogos érdek 



central-user-

sso-id  

azonosítás SSO 

regisztráció 
időtartama 

SSO ID a szolgáltatás 

biztosítása 

szerződés teljesítése 

central-user-

sso-

subscription

s 

azonosítás SSO 
regisztráció 

időtartama 

a felhasználó által 

megvásárolt mc.hu 

digitális 

előfizetés(ek) listája 

a szolgáltatás 
biztosítása 

szerződés teljesítése 

StartLogin 

belépve 
maradok 

automatikus 

beléptetés 

14 nap igen/nem, cookie 

lejárati ideje (utolsó 
belépéstől indul) 

felhasználói komfort 

fokozása 

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 Google Analytics cookie-król leírás itt található: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/gtagjs/cookie-
usage 

A látogatottság méréséhez használt cookie-kban tárolt adatok véletlenszerűen generáltak, nem társíthatóak egy adott 

felhasználóhoz. Ezeket az adatokat maximum 30 napig tárolja az üzemeltető. 

 

 
8. Személyes adatokkal kapcsolatos tájékoztatás 

Tájékoztatjuk, hogy amennyiben valamely szolgáltatásunk tartalmaként személyes adata az Ön 
beleegyezése vagy jogszabályi felhatalmazás nélkül vált elérhetővé harmadik személyek számára, 
az 2016/679. Általános Adatvédelmi Rendeletben szereplő jogait a fellelési hely pontos (URL) 
megjelölésével az info@centralmediacsoport.hu e-mail címen vagy a Central Médiacsoport Zrt. 

1037 Budapest, Montevideo utca 9. postai címen tudja érvényesíteni. 
 

9. Érintetti jogok és jogorvoslatok: a Central Médiacsoport Zrt. Általános Adatkezelési 
Tájékoztatója https://centralmediacsoport.hu/company/adatkezelesi-tajekoztato/  
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