
Értesítés a sütik használatáról 

 

Weboldalunk sütiket használ. Az általunk használt sütitípusokkal és felhasználásuk céljával 

kapcsolatos részletes információkat illetően tekintse át alábbi Sütikkel kapcsolatos 

szabályzatunkat. A jelen weboldal további használatával, illetve a honlap cookie 

beállításainak elfogadásával és mentésével Ön jóváhagyja a sütik használatát. 

 

Sütikkel kapcsolatos szabályzat 

 

Mi az a süti (cookie)? 

 

A süti (cookie) egy betűkből és számokból álló kisméretű szöveges fájl, amelyet az Ön 

számítógépén, illetve mobil eszközén tárolódik, amennyiben engedélyezi. Ezek a sütik 

segítséget nyújtanak számunkra, hogy az oldal böngészése során meg tudjuk Önt 

különböztetni a többi felhasználótól, hogy a weboldal megfelelően működhessen, továbbá, 

hogy minél teljesebb élményben lehessen része, valamint az oldal tökéletesítéséhez is 

hasznosak. 

 

Ön az internetböngészőjében vagy harmadik fél által biztosított szoftveren keresztül 

blokkolhatja vagy akár le is tilthatja a sütiket, azonban a weboldal bizonyos részeinek 

használatánál mindez nehézségeket okozhat, vagy akár az oldal teljes működésképtelenségét 

is eredményezheti. 

 

A jelen weboldal további használatával Ön a 2003. évi C. törvény 155. § (4) bekezdése szerint 

jóváhagyja a sütik használatát és tárolását az Ön számítógépén, illetve mobil eszközén. 

 

A sütik használatának célja 

 

A sütik számos feladatot látnak el, amelyek közül weboldalunkon az alábbi funkciók miatt 

vesszük őket igénybe.  

 

1) Weboldal működéshez elengedhetetlen sütik azt a feladatot látják el, hogy az Ön 

böngészője emlékezzen arra, hogy a weboldalt milyen cookie-beállításokkal látogatta 

meg (mely cookie-kat engedélyezte). Ezek a sütik kizárólag az Ön számítógépén 

hozzáférhetőek és nem tárolnak személyes jellegű információt, csak a vonatkozó 

beállítást. 

 

2) Weboldal működésének elemzéséhez szükséges sütik ahhoz szükségesek, hogy a 

felhasználók szokásait elemezve fejleszteni tudjuk az oldal működését, felépítését, a 

tárolására szolgáló szerverek elhelyezkedését. Amennyiben a felhasználó ehhez 

hozzájárul, úgy ezeket az adatokat a weboldal üzemeltetői, fejlesztői is megismerhetik. 

Az elemzés elkészítésére a Google Analytics adatkezelési tájékoztatója az irányadó, az 

elemzéshez ezen szolgáltatást vesszük igénybe. 

 

Ennek keretében Ön az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontja, valamint a GDPR 6. cikk 1. 

bek. a) pontja, így hozzájárulása alapján az alábbi információk adatkezelő általi 

kezelését engedélyezheti: életkor, nem, IP cím, földrajzi adatok (hely, nyelv), hálózat, 

böngésző, eszköz, érdeklődési kör. 

 



A továbbított adatokat kizárólag a honlap üzemeltetője, valamint az üzemeltetéshez, 

karbantartásához és fejlesztéséhez igénybe vett adatfeldolgozók jogosultak 

megismerni. 

 

Mire szolgálnak az egyes sütik a weboldalon? 

 

Ha a weboldal használatával hozzájárult a cookie-k használatához, a böngésző cookie-kat 

tárol az Ön számítógépén, illetve mobil eszközén. 

 

A weboldal üzemeltetője sütit az előző pontban foglaltak szerint alkalmaz a weboldal 

üzemeltetéséhez. 

 

Kérjük, vegye figyelembe, hogy harmadik felek (többek között a hirdetési csatornák és külső 

szolgáltatók, például a webes forgalmat elemző szolgáltatások) szintén használhatnak sütiket, 

amelyeket nem a weboldal üzemeltetője ellenőriz. Az ilyen sütik valószínűleg teljesítménnyel 

kapcsolatos sütik vagy célmeghatározó sütik lehetnek. 

 

Hogyan lehet törölni/kikapcsolni a cookie-kat?  

 

Ha szeretné visszavonni hozzájárulását, a böngészője cookie beállításai között bármikor 

megteheti a sütik letiltásával és/vagy eltávolításával. A cookie beállítások tárolásához 

szükséges cookie engedélyezésével Ön a honlap működéséhez nem elengedhetetlenül 

szükséges cookie-kat a honlap felületéről is letilthatja. Hozzájárulásának visszavonása nem 

érinti a visszavonás előtti adatkezelést, ugyanakkor ne feledje, hogy ezáltal az addig tárolt 

információk is tartósan törlődnek.  

 

Minden böngésző lehetővé teszi a cookie beállításainak változtatását. Általában a böngészők 

„Beállítások” menüiben találhatóak a cookie-kal kapcsolatos beállítások. A cookie-k 

beállításával kapcsolatban további információt általában az egyes böngészők „Súgó” 

menüjében talál. 

 

Viszont nagyon fontos, hogy mivel a cookie-k célja weboldalunk használhatóságának és 

folyamatainak megkönnyítése, a cookie-k alkalmazásának megakadályozása vagy törlése 

esetén előfordulhat, hogy Ön a továbbiakban nem lesz képes weboldalunk funkcióinak teljes 

körű használatára, illetve, hogy a weboldal a tervezettől eltérően fog működni böngészőjében. 

 

Felhasználói jogok 

 

A felhasználó tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes 

adataihoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését és zárolását, illetve adatainak a 

megjelölt célra vagy annak egy részére történő kezelésének megszüntetését, továbbá 

tiltakozhat az adatkezelés ellen. A felhasználó jogosult arra, hogy a honlap üzemeltetője által 

kezelt személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban 

megkapja. A felhasználó továbbá tájékoztatást kérhet az esetleges adatfeldolgozó által 

feldolgozott személyes adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, 

időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő 

tevékenységéről, adatvédelmi incidens esetén annak körülményeiről, hatásairól és az 

elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása 

esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. 

 



Az adatkezeléssel kapcsolatban a felhasználót megilletik a vonatkozó jogszabályokban 

biztosított jogorvoslati lehetőségek, nevezetesen az Infotv. 21. §-ban és a GDPR 21. cikkében 

meghatározott tiltakozási jog, illetve az Infotv. 22. §-ban meghatározottak szerint az illetékes 

bíróság előtt érvényesítheti jogait és a jogszabályok szerint őt esetlegesen megillető kártérítést 

és sérelemdíjat. Amennyiben a felhasználónak a személyes adataival kapcsolatos tiltakozását, 

panaszát, kérelmét nem sikerült megnyugtató módon rendeznie a honlap üzemeltetőjével, 

vagy egyébként a felhasználó bármikor úgy ítéli meg, hogy személyes adatai kezelésével 

kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll, úgy a 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (székhely: 1125 Budapest, Szilágyi 

Erzsébet fasor 22/c.; postacím: 1530 Budapest, Pf. 5) jogosult bejelentést tenni. 

 

A weboldal üzemeltetőjének és adatkezelőjének információi: 

név: Tricky Communications Kft. 

székhely: 1111 Budapest, Bercsényi utca 12. 4. em. 3. 

elektronikus levelezési cím: info@trickycomm.hu 

 


