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1. Cookie-k 

 
1. Cookies 

Az felhasználóknak nyújtott szolgáltatások javítása 
érdekében a Weboldalunk (www.aeroexpress-regional.hu) 
süti fájlokat alkalmaz. A süti fájlok olyan kis méretű 
szöveges fájlok, amelyekbe az internetes böngésző a honlap 
kérésére információkat ment el a felhasználó böngészőjéről, 
továbbá az egyes felhasználók egymástól való 
megkülönböztetésére szolgálnak. A tartalom alapján 
felismerik, a felhasználó mely oldalakra látogatott el 
korábban, van-e valami a kosarában, vagy be van-e 
jelentkezve. A felhasználó személye ugyanakkor ezen 
információk alapján nem azonosítható be. A süti fájlok így 
például: 
 
• segítik a honlapunk helyes működését annak 

érdekében, hogy a vásárlás a lehető legkevesebb 
nehézséggel befejezhető legyen;     

 

In order to improve the services provided to the User, 
our Website (www.aeroexpress-regional.hu) contains 
and uses cookie files. Cookie files are small text files 
saving information in the User’s browser at the request 
of websites and are commonly used to distinguish 
individual users. Based on the contents, cookies can 
identify which webpages the User have visited 
previously, whether they have anything located in 
their cart or whether they have been logged in. 
However, the user is not identifiable from such 
information. This way, cookies help e.g.: 
 
• to secure correct functionality of our website, so 

that it is possible to complete the buying process 
as smoothly possible; 

• megjegyzik az üzlet beállításait, így amikor a 
felhasználó visszatér, segítséget nyújtanak a 
bejelentkezéshez vagy az ajánlat felidézésével, 
mégpedig más honlapok reklámfelületei segítségével 
is. 

 

• to facilitate business setting; when the User 
returns, they help with logging in or reminding 
of our offer in advertising spaces of other 
websites as well; 

• segítenek megjegyezni a bejelentkezési adatokat, így 
azokat nem kell minden egyes alkalommal megadni; 

 

• to remember login data, so that the user do not 
have to enter them each time; 

• segítik a helyes működést, így nem tűnik el a kosár 
tartalma, illetve a felhasználó bejelentkezve marad 

 

• to secure correct functioning, so that the User’s 
cart is not emptied accidentally or so that the user 
remain logged in; 

 
• annak kiderítése során, hogy mely oldalakat és 

funkciókat használják leggyakrabban a látogatók; 
mindezek alapján az ajánlatunkat a lehető legjobban az 
a felhasználó igényeihez igazíthatjuk. 

 
 
 
 

• to ascertain which pages and functions are most 
used by the visitors, so that we are able to adjust 
our offer to the User’s requirements in the best 
possible way; 
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2. Az Adatkezelő 2. The Data Controller  

 
Az Adatkezelő az a jogi személy, amely a személyes adatok 
kezelésének céljait és eszközeit önállóan, vagy másokkal 
együtt meghatározza. A Weboldal vonatkozásában az 
adatkezelő:  
 
Aeroexpress Légiforgalmi Zrt. (a továbbiakban: 
Adatkezelő) 
Székhelye: 4030 Debrecen, Repülőtéri út 12. 
Postacím: 4030 Debrecen, Repülőtéri út 12. 
Cégjegyzékszáma: 09-10-000635 
Honlapjának címe: www.aeroexpress-regional.hu 
E-mail cím: kik@aeroexpress-regional.hu 
Telefonszám: +36-70-586-8550 
Adatvédelmi kapcsolattartó: Frendlné Kiss Klára 
Elérhetősége: +36-70-586-8550 
 

The Data Controller is means the legal person, which, 
alone or jointly with others, determines the purposes 
and means of the processing of personal data. In this 
hereby Policy the Data Controller is: 
 
Aeroexpress Légiforgalmi Zrt. (hereinafter: Data 
Controler) 
Registered Seat: 4030 Debrecen, Repülőtéri rd. 12. 
Postal Address: 4030 Debrecen, Repülőtéri rd 12. 
Company Id Number: 09-10-000635 
Website address: www.aeroexpress-regional.hu 
E-mail address: kik@aeroexpress-regional.hu 
Phone number: +36-70-586-8550 
Privacy contact: Frendlné Kiss Klára 
Contact details: +36-70-586-8550 
 

3. Használt Cookiek 3. Cookies in use 
 

A Weboldalon használt süti fájlok az érvényességük és 
alkalmazásuk célja tekintetében két csoportra oszthatók. 
Rövid távú, ún. "session cookie"-k, ezek az a felhasználó 
látogatásának időtartama alatt fejtik ki tevékenységüket, és a 
weboldal elhagyását követően néhány percen belül az 
érvényüket veszítik, valamint tartós, ún. "persistent cookie"-
k, amelyek a készülékén sokkal tovább, általában a 
felhasználó általi eltávolításig maradnak. 
 

The cookies used on the Website can be divided by the 
duration and by the purpose into two types. Short-term 
cookies, which are called “session cookies”, are used 
for the duration of the User’s visit and are erased 
several minutes after the User leaves the website. 
Long-term cookies called “persistent cookies” stay 
saved ont he User’s device much longer, generally 
until the User delete them. 

Név 
Name  

Kategória 
Category 

Cél  
Purpose  

Lejárat 
Expiry  

rgisanonymous System Error management system 1 month 

AWSALBCORS System 
Basic function required for 

session management 7 days 

AWSALB System 
Basic function required for 

session management 7 days 

incap_ses_X Security 
Web application security, used 
for session management and 

tracking 
Session 

visid_incap_X Security 
Web application security, used 
for session management and 

tracking 
1 year 

rguuid System (Raygun) Error management system 1 month 
 

rguserid System (Raygun) Error management system 1 month 

PHPSESSID System Used for session management 20 minutes 
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nlbi_2435458 System Basic function required for 
session management  

 

  
4. Érintetti jogok 4. Data Subject Rights 

 
Az Érintett jogosult az alább részletezett, GDPR-ban foglalt 
érintetti jogok gyakorlására: 
 

The Data Subject is entitled to exercise the individual 
rights as defined in GDPR described below: 

(a) Hozzáféréshez való jog: Az Érintett jogosult arra, 
hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra 
vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése 
folyamatban van-e; amennyiben igen, akkor jogosult 
arra, hogy a jelen Szabályzat tartalmával megegyező 
tájékoztatást kapjon az érintettel kapcsolatos 
adatkezelésről, ideértve az érintett személyes adatok 
kategóriáit is. 

(a) Right of access: Data Subject has the right to 
obtain confirmation from the Data Controller 
as to whether or not personal data concerning 
the Data Subject is being processed, and, 
where that is the case, access to the personal 
data and the same information as in this Policy 
including the categories of personal data. 

(b) Helyesbítéshez való jog: Az Érintett jogosult arra, 
hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan 
késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó 
pontatlan személyes adatokat. 

 

(b) Right to rectification: Data Subject is entitled 
to obtain from the Data Controller without 
undue delay the rectification of inaccurate 
personal data concerning him/her. 

 
(c) Törléshez való jog (elfeledtetéshez való jog): Az 

Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő 
indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó 
személyes adatokat. Ebben az esetben az Adatkezelő 
köteles arra, hogy ezen személyes adatokat 
indokolatlan késedelem nélkül törölje, amennyiben 
a személyes adatokra már nincs szükség abból a 
célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon 
kezelték, vagy az Érintett tiltakozik az adatkezelés 
ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az 
adatkezelésre, vagy a személyes adatokat 
jogellenesen kezelték, vagy a személyes adatokat az 
Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy magyar 
jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni 
kell. A GDPR 17. cikk (3) bekezdése rögzíti azokat 
a kivételeket, amikor az Érintett törléshez való joga 
nem érvényesül. 

 

(c) Right to erasure (right to be forgotten): Data 
Subject have the right to obtain from the Data 
Controller the erasure of personal data 
concerning him/her without undue delay and 
the Data Controller is obligated to erase this 
personal data without undue delay if the 
personal data is no longer necessary in 
relation to the purposes for which they were 
processed, if the Data Subject withdrew 
consent to the processing and there is no 
superior right present to continue the 
processing, the personal data was unlawfully 
processed or the personal data shall be erased 
in order for the Data Controller to comply 
with EU or Hungarian legislation. Article 17 
(3) defines the exceptions where the the Data 
Subject’s right to erasure does not apply. 

(d) Az adatkezelés korlátozásához való jog: Az Érintett 
jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő 
korlátozza az adatkezelést, ha vitatja a személyes 
adatok pontosságát, mely esetben a korlátozás arra 
az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, 
hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok 
pontosságát. Korlátozni kell az adatkezelést abban 
az esetben is, amennyiben az adatkezelés jogellenes, 
és az Érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett 
kéri azok felhasználásának korlátozását, továbbá 
abban az esetben is, amennyiben az Adatkezelőnek 
már nincs szüksége a személyes adatokra 
adatkezelés céljából, de az Érintett igényli azokat 
jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez 
vagy védelméhez. Szintén korlátozni kell az 
adatkezelést, ha az Érintett tiltakozott az adatkezelés 

(d) Right to restriction of processing: Data 
Subject has the right to obtain from the Data 
Controller restriction of processing if him/her 
contest the accuracy of the personal data, in 
which case the restriction shall apply for a 
period that enables to Data Controller to 
verify the accuracy of said personal data. 
Processing shall be restricted if the processing 
is unlawful and the Data Subject opposes the 
erasure of said personal data and request the 
restriction of their use instead, or if the Data 
Controller no longer needs the personal data 
for the original purposes but they are required 
by Data Subject for the establishment, 
exercise or defence of legal claims. The data 
processing shall also be restricted if the Data 
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ellen; ez utóbbi esetben a korlátozás arra az 
időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem 
kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget 
élveznek-e az Érintett jogos indokaival szemben. 

 

Subject have objected to processing – in this 
case the restriction lasts until the verification 
whether the legitimate grounds of the Data 
Controller override the Data Subject’s. 

(e) Az adathordozhatósághoz való jog: Az Érintett 
jogosult arra, hogy a rá vonatkozó személyes 
adatokat tagolt, széles körben használt, géppel 
olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult 
arra, hogy ezeket az adatokat egy másik 
adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt az 
Adatkezelő akadályozná. 

 

(e) Right to data portability: The Data Subject has 
the right to receive the processed personal 
data concerning him/her in a structured, 
commonly used and machine readable format 
and has the right to transmit that data to 
another controller without hindrance from the 
Data Controller. 

(f) A tiltakozáshoz való jog: Az Érintett jogosult arra, 
hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból 
bármikor tiltakozzon személyes adatok harmadik fél 
jogos érdeke céljából kezelt személyes adatainak 
kezelése ellen. Ebben az esetben az Adatkezelő a 
személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha 
az Adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan 
kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek 
elsőbbséget élveznek az Érintett érdekeivel, jogaival 
és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi 
igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy 
védelméhez kapcsolódnak. A hozzájárulás 
visszavonása a hozzájáruláson alapuló, a 
hozzájárulás visszavonását megelőzően történt 
adatkezelés jogszerűségét nem érinti. 

 

(f) Right to object: The Data Subject has the right 
to object on grounds relating to his/her 
particular situation to personal data 
processing for a third party’s legitimate 
interest. In this case the Data Controller shall 
no longer process the personal data unless the 
Data Controller demonstrates compelling 
legitimate grounds for the processing which 
override the interests, rights and freedoms of 
the Data Subject or for the establishment, 
exercise or defence of legal claims. The 
withdrawal of consent does not affect the 
lawfulness of processing based on consent 
before its withdrawal. 

 

A jogai gyakorlását az Érintett Adatkezelőhöz az 1. 
pontban rögzített székhelyére vagy e-mail címére intézett 
írásbeli kérelem útján gyakorolhatja. 

The Data Subject can exercise his/her rights by 
sending a written notice addressed to the Data 
Controller’s postal address defined in Point 1. or 
via e-mail. 
 
 

5. Jogorvoslat 5. Remedies 
 

Az Érintett személyes adatainak kezelésével kapcsolatban 
bármikor megkereséssel, panasszal, észrevétellel fordulhat a 
Nemzeti Adatvédelmi Információszabadság Hatósághoz 
(1363 Budapest, Pf.: 9., vagy 1055 Budapest, Falk Miksa 
utca 9-11., tel.: +36 (1) 391-1400, fax: +36 (1) 391-1410, e-
mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, www.naih.hu), illetve 
kezdeményezheti annak vizsgálatát az adatkezeléssel 
kapcsolatban.  
 

If the Data Subject shall have any requests, complaints 
or just observations related to the processing of his/her 
personal data, he/she can turn to the Hungarian 
National Authority for Data Protection and 
Freedom of Information (1530 Budapest, Pf.: 5., 
vagy 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, tel.: 
+36 (1) 391-1400, fax: +36 (1) 391-1410, e-mail: 
ugyfelszolgalat@naih.hu, www.naih.hu) for an 
official audit on the matter.  

A fenti esetben az Érintett az Adatkezelővel szemben 
bírósághoz is fordulhat, a pert a választása szerint a lakóhelye 
vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is 
megindíthatja. A bíróság az ügyet soron kívül tárgyalja. A 
jogérvényesítés részletes módját az Infotv. szabályozza. 

The Data Subject is also entitled to turn directly to 
Court against the Data Controller, and start a Civil 
Procedure in the Court with authority over his/her 
address. The case will be handled with priority. the 
Privacy Act contains the details of the remedy 
procedure. 

_______________________________________________________________ 

 


