
COOKIE-SZABÁLYZAT 
 
 
Cookie (süti) kezelés 
Az Üzemeltető a Weboldalon cookie-kat (sütiket) használ annak érdekében, hogy a 
Weboldal a lehető legjobb felhasználói élményt nyújtsa a Felhasználónak. A cookie-k 
számtalan funkcióval rendelkeznek: Többek között megjegyzik a Felhasználó egyéni 
beállításait, megkönnyítik a honlapok használatát a felhasználók, látogatók számára. 
A Weboldal egyes részeinek használatakor az Üzemeltető kisméretű, a 
Felhasználóval közvetlenül kapcsolatba nem hozható adatokat is tartalmazó 
adatfájlokat (cookie) telepíthet a Felhasználó számítógépére adatfeljegyzés, 
Felhasználó-azonosítás, a Felhasználó további látogatásainak megkönnyítése, a 
szolgáltatás hatékonyságának növelése, egyéb célzott tartalom eljuttatása vagy 
piackutatás céljából. Az adatfájlok használatának eredményeképpen az 
Üzemeltetőhöz került adatokat az Üzemeltető nem kapcsolja az adott Felhasználó 
azonosító adataihoz. 
 
  
A felhasználó böngészőjében a cookie-k tekintetében az alábbi lehetőségei 
vannak: 
Beállíthatja, hogy értesítést kapjon arról, ha az Üzemeltető cookie-t kíván elhelyezni 
a számítógépén, a cookie-k küldését bármikor megtilthatja. Üzemeltető felhívja a 
figyelmet, hogy mivel a sütik célja a Weboldal használhatóságának megkönnyítése 
vagy lehetővé tétele, így a cookie-k alkalmazásának megakadályozása vagy törlése 
által előfordulhat, hogy a Felhasználó nem lesz képes a Weboldal funkcióinak teljes 
körű használatára, illetve hogy a Weboldal a tervezettől eltérően fog működni a 
Felhasználó böngészőjében. A Weboldal külső, harmadik személy weboldalára 
mutató linkeket is tartalmazhat. Ha a Felhasználó harmadik személy által működtetett 
weboldalakra irányuló linkekre kattint, az Üzemeltető kéri, hogy vegye figyelembe, 
hogy ezen weboldalak saját adatvédelmi szabályzattal rendelkezhetnek, így ezen 
weboldalak használatakor erősen ajánlott az adott adatvédelmi szabályok 
elolvasása. A Weboldal használatával a Felhasználó hozzájárul a sütik 
használatához. 
 
  
Az adatkezelés időtartama 
A Weboldalon esetlegesen megadott adatok a Felhasználóval való kapcsolattartás 
ideje alatt kerülnek felhasználásra. A Weboldalon használt cookie-k addig találhatók 
meg a Felhasználó eszközén, ameddig azokat a Felhasználó le nem törli, vagy a 
cookie-k lejárati idejének végén ki nem törlődnek a böngészőből. 
 
 
Felhasználók adatkezeléssel kapcsolatos jogai 
Az Üzemeltető által végzett adatkezelés jogalapja a Felhasználó önkéntes 
hozzájárulása. Személyes adatainak kezeléséről a Felhasználó jogosult 
felvilágosítást kérni az Üzemeltető a Weboldalon megadott elérhetőségeinek 
bármelyikén. A fent említett elérhetőségeken kezdeményezheti a Felhasználó 
személyes adatainak helyesbítését és törlését is. A Weboldal funkcióinak nem 
megfelelő igénybevétele esetén, vagy a Felhasználó saját kérésére a felhasználói 
adatokat az Üzemeltető törli rendszeréből. 



 
  
A honlapunk által elhelyezett sütik: 
 
„wfvt_” „PHPSESSID”, “NID” 
Az oldal saját sütijei, amelyek a Felhasználó azonosítására és a böngészési élmény 
javítására szolgálnak. 
  
A „CONSENT”, “cookiepolicy” 
Ezek a sütik az oldal tekintetében a Felhasználók süti-használattal kapcsolatos 
döntéséről tárolnak adatot. A süti azt követően kerül elhelyezésre, hogy a 
felhasználó elfogadta („elfogadom”) a sütik használatát. 
 
  
A Google Analytics „_ga” „_gid” 
Ezek a sütik a jelen weboldal és annak részeinek használatáról gyűjtenek adatokat. 
Oldalunk a Facebook és a Google Adwords remarketing követő kódjait használja. 
Ennek alapja, hogy az oldalra látogatókat később a Google Display hálózatába 
tartozó weboldalakon, illetve a Facebook és hozzá kapcsolódó felületeken 
remarketing hirdetésekkel kereshessük fel. A remarketing kód cookie-kat használ, a 
látogatók megcímkézéséhez. Az oldalunkat felkeresők letilthatják ezeket a cookie-
kat, amennyiben felkeresik a hirdetési beállítások (Google vagy Facebook) kezelőjét 
és követik az ott található utasításokat. 
 
  
Facebook „fr” 
Ez a süti a jelen weboldalhoz kapcsolódó hirdetések céljából gyűjt adatokat. 
 
  
Google Tag Manager „_gat_global” „_dc_gtm_UA” 
Ezek a sütik a jelen weboldalhoz kapcsolódó hirdetések céljából gyűjtenek adatokat. 
  
 
DoubleClick „IDE” 
Ez a süti a jelen weboldalhoz kapcsolódó hirdetések céljából gyűjt adatokat. Egyéb 
rendelkezések iFrames, JavaScript stb. technológiák alkalmazásával a felsoroltak 
mellett további belső, illetve külső sütik is előfordulhatnak a honlapunkon beágyazott 
(külső) tartalmakban. A sütik használatának engedélyezésével a felhasználó az ilyen 
tartalmak süti-használatát is elfogadja. Az Ablakpaletta nem gyakorol ellenőrzést a 
külső sütik felett, és nem vállal felelősséget azokért. Kérjük, további tudnivalókért 
keresse fel az adott harmadik fél weboldalát. A rendben gombra kattintva elfogadja a 
szabályzatban leírtakat, továbbá, hogy az internetes oldal sütiket helyezzen el az 
eszközén. 
 


