
COOKIE (SÜTI) TÁJÉKOZTATÓ 
 
A COOKIE (SÜTI) TÁJÉKOZTATÓ HATÁLYA: 
 
Jelen tájékoztató a Bigbiz Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság (Székhely: 1136 Budapest, Pannónia utca 
30. III. em.; Cégjegyzékszám: 01-09-352777; Adószám: 27300121-2-41; Telefonszám: +36 20 2 888 999; E-mail: 
bigbiz@bigbiz.hu)  kezelésében álló következő weboldalra vonatkozik: 
 
https://www.gruziaborai.hu/ (továbbiakban: honlap vagy weboldal) 
 
MIK AZOK A COOKIE-K (VAGY SÜTIK)? 
 
Amikor a látogató a tájékoztató hatálya alá tartozó weboldalt meglátogatja, egy kisméretű adatfájlt, 
úgynevezett cookie-t (továbbiakban: cookie vagy süti) helyezünk el a számítógépére, mely többféle célt 
szolgálhat. 
 
Az általunk alkalmazott sütik egy része csak átmeneti és eltűnik a böngésző bezárásával, míg léteznek oly 
kényelmi sütik, melyek 1 hónapig tárolódnak számítógépén, hogyha rendszeresen látogatja weboldalunkat, 
akkor a böngészője megjegyezze a korábban használt beállításait, így nem szükséges minden megtekintéskor 
újból elfogadnia süti tájékoztatónkat vagy rendszeresen beállítania az igényei szerinti szűrési feltételeket. 
 
A böngészők lehetőséget adnak a süti-beállítások megváltoztatására. A legtöbb böngésző alapértelmezettként 
automatikusan elfogadja a sütiket, de ez megváltoztatható annak érdekében, hogy a beállítást követően 
megakadályozza az automatikus elfogadást. Ha többet szeretne megtudni a böngésző beállításainak 
módosításáról, nézze át a böngésző utasításait vagy súgóját. A legnépszerűbb böngészők süti-beállításairól az 
alábbi linkeken tájékozódhat: 
 
Google Chrome  
 
Firefox  
 
Microsoft Internet Explorer 11 
 
Microsoft Internet Explorer 10 
 
Microsoft Edge 
 
Safari 
 
MILYEN SÜTIKET HASZNÁLUNK WEBOLDALUNKON? 
 
A honlapon a felhasználó az alábbi sütikkel találkozhat: 
 

- működéshez szükséges sütikkel; 
-  
- a felhasználói beállításokat tároló sütikkel; 
-  
- statisztikai adatokat gyűjtő sütikkel, valamint 
-  
- marketing célú, vagy célzó sütikkel. 

A működéshez szükséges sütik használata a felhasználó külön hozzájárulását nem igényli, mert ezen sütik 
kezelése nélkül a honlap nem működne. 
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A felhasználói beállításokat tároló sütiket a honlap azért kezeli, mert ezen sütik használatával a honlap 
látogatásához kapcsolódó felhasználói élmény fokozható. 

A statisztikai adatokat gyűjtő sütik alkalmazásával a honlap a felhasználó látogatási szokásairól gyűjt adatot, 
pl. annak vizsgálatával, hogy a felhasználó milyen oldalt, vagy aloldalt tekintett meg, ott mennyi időt töltött 
el. Ennek az adatgyűjtésnek a célja, a honlapot használó személyek viselkedésének teljes mértékben anonim 
elemzése. 

A marketing, vagy targetált sütik használatának célja elsősorban biztosítják azt, hogy harmadik személyek 
honlapjain a felhasználó számára leginkább releváns, a felhasználót leginkább érdeklő hirdetések jelenjenek 
meg, másodsorban azt biztosítják a sütik,, hogy a honlapon esetlegesen folytatott kampányok teljesítménye 
mérhető legyen. Marketing-, vagy célzó sütiket a honlap csak akkor gyűjt, ha ehhez a felhasználó hozzájárult 
a vonatkozó jelölőablak jelölésével. A felhasználó a korábban megadott hozzájárulását bármikor 
visszavonhatja. 
 
 
HOL TÖRTÉNIK MEG A TÁJÉKOZTATÁS ÉS A HOZZÁJÁRULÁS A SÜTI KEZELÉSSEL 
KAPCSOLATBAN? 
 
Amikor a honlapunkat első alkalommal látogatja meg, akkor egy pop-up (felugró) ablak jelenik meg a 
képernyő közepén, amely tájékoztatja Ön arról, hogy a www.gruziaborai.hu milyen sütiket alkalmaz, és meg 
tudodja határozni azt, hogy mely sütikhez adja a hozzájárulását. Ezen tájékoztató ablak tartalmaz egy linket 
ehhez a cookie tájékoztatóhoz is. 
 
A Weboldal külső (nem az adatkezelő vagy adatfeldolgozók által kezelt) szerverre mutató hivatkozásokat is 
tartalmazhat, és ezen linkeken elérhető oldalak esetleg elhelyezhetik saját cookie vagy egyéb fájljaikat a 
számítógépen, adatokat gyűjthetnek, vagy személyes adatokat kérhetnek. Ezekért pedig az Adatkezelő minden 
felelősségét kizárja. 
 
A Bigbiz Kft. hirdetéseit külső szolgáltatók (Google, Facebook) internetes webhelyeken jeleníthetik meg. Ezek 
a külső szolgáltatók (Google, Facebook) cookie-k segítségével tárolják, hogy az érintett korábban már 
látogatást tett az Adatkezelő Weboldalán, és ez alapján – személyre szabottan – jelenítik meg a hirdetéseket 
az érintettnek (azaz remarketing tevékenységet folytatnak). 
 
Google Analytics által elhelyezett cookie-k (sütik) 
 
A Google Analytics a Google Inc. („Google”) elemző-szolgáltatása. A Google Analytics az Érintett 
számítógépén tárolt cookie-k (sütik) segítségével elemzi a Weboldalon létrejött felhasználói interakciókat. A 
webanalitikai célú adatkezelés jogalapja a Weboldal használójának önkéntes hozzájárulása. Az analitikai célú 
cookie-k (sütik) anonimizált és aggregált adatok, amelyek alapján a számítógép beazonosítása nehézkes, 
azonban az nem zárható ki. 
 
A Google Analytics cookie-k (sütik) által gyűjtött analitikai információk a Google szervereire kerülnek 
átvitelre és tárolásra. Ezeket az információkat a Google a Bigbiz Kft. megbízásából dolgozza fel, hogy 
kiértékelje a felhasználók holnaplátogatási szokásait, riportokat állítson össze a Weboldal használatának 
gyakoriságáról, és további, a használattal összefüggő szolgáltatásokat teljesítsen a Bigbiz Kft. felé. A Google 
Analytics alkalmazás keretében – a böngészőn keresztül továbbított IP-címet a Google nem kapcsolja össze 
más adatokkal. 
 
A Google Analytics analitikai célú cookie-kat (sütiket) használ. A Google Analytics által használt cookie-król 
(sütikről) további információ megtekinthető a következő linken: 
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage#analyticsjs  
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A Google adatvédelmi nyilatkozata megtekinthető az alábbi linken: https://policies.google.com/privacy?hl=hu 
 
Facebook Remarketing 
 
A honlapon alkalmazzuk a Facebook Inc. (1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA), illetve ha az EU-ban 
él, akkor a Facebook Ireland Ltd. (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Írország) (a 
„Facebook“) által üzemeltett Facebook közösségi hálózat úgynevezett „Facebook-pixelét“.  
 
A Facebook-pixel révén a Facebook célcsoportként kezelheti a webhelyünk látogatóit a hirdetések (az 
úgynevezett Facebook-hirdetések) megjelenítéséhez. Ennek megfelelően azért alkalmazzuk a Facebook-
pixelt, hogy az általunk beágyazott Facebook-hirdetések csak azoknál a Facebook felhasználóknál jelenjenek 
meg, akik érdeklődést mutattak az ajánlataink iránt is. Vagyis a Facebook pixellel biztosítani szeretnénk, hogy 
a Facebook-hirdetések illeszkedjenek a felhasználók potenciális érdeklődéséhez, és ne zavaró tényezők 
legyenek. A Facebook-pixel segítségével emellett statisztikai és piackutatási célból elemezhetjük a Facebookon 
megjelenő hirdetéseink eredményességét, mivel megtudhatjuk, hogy a felhasználók a Facebook-hirdetésre 
kattintással jutottak-e el a webhelyünkre. A Facebook a webhelyünk megnyitásakor közvetlenül beágyazza a 
Facebook-pixelt, amely egy úgynevezett cookie-t helyezhet el az eszközén. Ha később bejelentkezik a 
Facebookra, vagy bejelentkezett állapotban ellátogat a Facebook oldalaira, akkor a profiljában regisztrálja a 
webhelyünkön tett látogatását. Az Önről megszerzett adatok számunkra anonimak, vagyis ennek alapján nem 
tudjuk kideríteni a személyazonosságát. Az adatokat ugyanakkor a Facebook tárolja és dolgozza fel, így 
összekapcsolhatók az adott felhasználói profillal. A Facebook a saját adatkezelési szabályzata szerint kezeli az 
adatokat. Így tehát a remarketing-pixel működésével és általában a Facebook-hirdetések megjelenítésével 
kapcsolatos további információt a Facebook adatkezelési szabályzatában talál a következő címen: 
https://www.facebook.com/policy.php.  
 
Megtilthatja a Facebook-pixel általi adatrögzítést és az adatainak Facebook-hirdetések megjelenítése céljából 
történő használatát. Ehhez nyissa meg a Facebook által készített oldalt, és kövesse a személyes hirdetések 
beállításaival kapcsolatos utasításokat: https://www.facebook.com/settings?tab=ads , az egyesült államokbeli 
oldal címe: http://www.aboutads.info/choices/ az EU-beli oldalé pedig http://www.youronlinechoices.com/. 
A beállítások platformfüggetlenek, vagyis az asztali számítógépekre és a mobileszközökre egyaránt 
vonatkoznak. 
 
 
KIHEZ FORDULHATOK HA SÜTI KEZELÉSSEL KAPCSOLATOS KÉRDÉSEIM VANNAK? 
 
Adatkezelő és elérhetőségei: 
 
Bigbiz Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság  
Székhely: 1136 Budapest, Pannónia utca 30. III. em. 
Cégjegyzékszám: 01-09-352777 
Adószám: 27300121-2-41 
Telefonszám: +36 20 2 888 999 
E-mail: bigbiz@bigbiz.hu 
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