
EGYEDI ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 

Wellness Café 
A jelen adatkezelési tájékoztató a 679/2016 sz. Általános Adatvédelmi Rendelet és a Nemzeti 
Adatvédelmi Hatóság iránymutatásai nyomán készült. 
 
A Wellness Café egy internetes sajtótermék. Adatkezelésére a Central Digitális Média Kft. Általános 
Adatkezelési Tájékoztatója vonatkozik azzal, hogy a könnyebb áttekinthetőség és a transzparencia 
kedvéért a weboldalra vonatkozó egyedi adatkezelési jellemzők ezen dokumentumban szerepelnek. 

 
A tájékoztató alkalmazásának kezdete: 2018. május 25. 
 

I. Kötelező tájékoztatás 

Wellness Café Szerkesztősége 

www.wellnesscafe.hu 
1037 Budapest, Montevideo utca 9. 

Levélcím: 1554 Budapest, Pf.: 25. 
E-mail: wellnesscafe@wellnesscafe.hu 
Telefon: +3614371626 

Fax: +3614373737 
 
Adatkezelő, üzemeltető: Central Digitális Média Kft. 
Cím: 1037 Budapest, Montevideo u. 9. 
Levélcím: 1872 Budapest 
E-mail: info@centralmediacsoport.hu 

Web: www.centralmediacsoport.hu 
Telefon: +36 1 437 1100 
Fax: +36 1 437 3737 
Adószám: 25087886-2-41  
Cégjegyzékszám: 01-09-199016 
Bejegyző bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága 

 

Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: adatvedelem@centralmediacsoport.hu 
Vezető szerkesztő. Balla Hajnalka 
Felelős kiadó: 
Mészáros Kinga ügyvezető igazgató 
 
Adatbiztonság HTTPS protokoll titkosított adatátvitelhez.  
A Central Digitális Média Kft. a Drávanet Zrt.-nél (1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22 és 1138 

Budapest, Váci út 188.) telepített, 24 órás őrzéssel védett szerveren tárolja a személyes adatokat. 
Ügyfélszolgálat: nem kötelező, de a wellnesscafe@wellnesscafe.hu és az ugyfelkapu@nlcafe.hu  
fogadja  a panaszokat. 

 
II. Az adatkezelés részletei 

1. A Weboldalon a felhasználók számára a tartalom hozzáféréséhez vagy részszolgáltatások 
nyújtásához regisztráció, illetve közvetlen üzletszerzési célú megkeresés (direkt marketing, 

eDM, illetve hírlevél küldés) nem történik. 
 

2. Edzőkereső adatbázis 

A weboldal keretén belül az adatkezelő nyilvánosan hozzáférhető, bárki számára elérhető, edzőkre 
és sportfoglalkozásokat tartó személyekre vonatkozó információkat tartalmazó adatbázist 
üzemeltet. Az adatbázis tartalma kereshető, üzemeltetésének célja, hogy a weboldal látogatói 
megtalálják az érdeklődési körükbe tartozó mozgásformákat nyújtó helyszíneket és személyeket, 
illetve információt kaphassanak arról, hogy egy adott sportszakember hol tart foglalkozásokat. 
 

Kezelt adatok köre Adatkezelés célja Adatkezelés jogalapja Időtartama 

név, email cím, 
sportlétesítmény neve, 
és címe, ahol 
foglalkozásokat tart, 
opcionálisan fotó 

nyilvános adatbázis 
létrehozása a 
wellnesscafé.hu 
oldalon 

az érintett 
hozzájárulása 

3 év, mely időtartam 
lejárta előtt a 
hozzájárulás 
megerősítése 
szükséges, a 

hozzájárulás 
megerősítése 
birtokában az 
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adatkezelő újabb 5 

évig kezelheti és 
hozhatja 
nyilvánosságra az 
adatot 

név, email cím hozzájárulás 
megerősítésére 
felhívás 3 évente 

az érintett 
hozzájárulása 

legfeljebb 3 év, mely 
időtartam minden 
megerősítéssel újra 
kezdődik 

 
3. Cookie tákjékoztatás 

3.1 A cookie-kban gyűjtött információk  

Látogatók Regisztráció 

Az oldal regisztráció nélkül  vehető igénybe, így 
adatgyűjtés nem történik. 

A weboldal tartalmához történő hozzáférés 
nem kötött regisztrációhoz. 

A felhasználói élmények fokozása, statisztikai 
adatgyűjtések érdekében „cookiek, illetve 
mérőpixelek kerülnek elhelyezésre. 
A sütik a visszaélésszerű felhasználásokat is szűrik. 
Önnek joga van tiltani a cookie-kat, akár 
egyesével, akár típus szerint. 

3.2 Adatkezelési cél: biztonság, incidens felderítés, felhasználási komfort növelése. 
3.3 Cookie-k pontos megnevezése 

cookie elnevezése funkciója időtartama tárolt adatok, 
információk 

gfp_64b Gemius mérés 
biztosítása 

1000 nap 
domain hash 

_ga Google Analytics 
azonosító cookie 

2 év automatikusan generált 
alfanumerikus azonosító 

_gid Google Analytics 

azonosító cookie 

24 óra automatikusan generált 

alfanumerikus azonosító 

_goa3 
_goa3TC 
_goa3TS 

_goa3session 

Hirdetés kiszolgálás 10 év automatikusan generált 
alfanumerikus azonosító 

_ceMobileDetect Eszköztípus 
meghatározása 

1 év eszköz típusa 
(desktop/mobile/tablet) 

SID 
Látogatásmérés 2 év automatikusan generált 

alfanumerikus azonosító 

cookieconsent_dismi
ssed 

A cookie kezelésről 
szóló tájékoztatás 
elfogadásának 
állapota 

3 év igen/nem 

IO .IO Analytics mérés jellemzően 1 év automatikusan generált 

alfanumerikus azonosító és 
forgalmi forrás 
információk, ha létezik 

KKID ID kiosztás munkamenet 
(session) 

igen/nem 

Central BT 
érdeklődési alapú 
csoportokba 
besorolás 

1 év 
automatikusan generált 
numerikus azonosító 

Továbbá az alábbi doaminekről érkezik még cookie, melyekre a Central Digitális Média Kft.-

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 látogatottság méréséhez használt cookie-kban tárolt adatok véletlenszerűen generáltak, 
nem társíthatóak egy adott felhasználóhoz. Ezeket az adatokat maximum 30 napig tárolja 
az üzemeltető. 

 

4. Naplózás (logok), jogos érdek alapján: IP cím, dátum, időpont, meglátogatott URL, kérés 
metódusa, szerver státusz kód, szerver válasz mérete, előző meglátogatott URL (referer), 
böngésző és operációs rendszer adatai, domain név. Ezeket az adatokat 7 napig tárolja az 
üzemeltető. 



 

5. Személyes adatokkal kapcsolatos tájékoztatás 
Tájékoztatjuk, hogy amennyiben a Weboldal tartalmaként személyes adata az Ön beleegyezése 
vagy jogszabályi felhatalmazás nélkül vált elérhetővé harmadik személyek számára, az 679/2016. 
Általános Adatvédelmi Rendeletben szereplő jogait az wellnesscafe@wellnesscafe.hu e-mail címen 
vagy a Central Digitális Média Kft. Wellness Café Szerkesztősége 1872 Budapest postai címen tudja 
érvényesíteni. 
 

6. Érintetti jogok és jogorvoslatok: a Central Digitális Média Kft. Általános Adatkezelési 
Tájékoztatója X. fejezet 

 
 

 
A 2019. 03. 05-ig érvényes korábbi adatkezelési tájékoztató elérhető a 

https://wellnesscafe.hu/adatvedelmi-nyilatkozat linken.  
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