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Sütik és helyi tárolók

A ‘süti’ egy információkat tartalmazó olyan kis szöveges fájl, amelynek a tárolása az
Ön  számítógépén  vagy  mobil  eszközén  történik.  A  sütiket  kizárólag  technikai
célokra  használjuk,  illetve  arra,  hogy  lehetővé  tegyük  az  Ön  számára  a
welovebalaton.hu weboldal  (a  továbbiakban:  „weboldal”)  használatát.  Ezt  a
későbbiekben arra lehet felhasználni, hogy a weboldalt a felhasználó választásai és
érdeklődése alapján testre szabja. A süti egy közkeletű típusa a „munkamenet süti”.

Amikor  Ön bejelentkezik a weboldalunkon,  akkor információk gyűjtése céljából  a
rendszer  munkamenet  sütiket  küld  el  az  Ön  eszköze  és  a  szerver  között.  A
munkamenet  sütiket  nem  mentjük  le,  hanem  a  weboldal  bezárásakor,  illetve
kilépéskor töröljük. Ha többet szeretne megtudni arról, hogy miként működnek a
sütik, kérjük, látogasson el a következő oldalra: www.allaboutcookies.org.

A böngészője által támogatott helyi adattárolókat is alkalmazunk (local storage és
session storage) abból a célból, hogy a weboldal működéséhez szükséges adatokat
az Ön eszközén tároljuk.

Sütik fajtái

1. Alapvető sütik:

A  weboldal  működéséhez  feltétlenül  szükséges  sütik  vagy  beállítások:  ezek
nélkül  a  weboldal  egyáltalán  nem  vagy  nem  rendeltetésének  megfelelően
működik,  ezen  sütik  szükségesek  a  weboldal  futtatásához  vagy,  hogy
megjegyezze az Ön által a weboldalon elvégzett beállításokat. Ezen sütik csak
olyan műveletekre vonatkozhatnak, mint például a nyelv, szöveg mérete és az
adatvédelmi preferenciák beállítása. Ezeket a sütiket nem lehet kikapcsolni, és a
beállításuk rendszerint az Ön weboldalon tett engedélyei alapján történik meg.
Amennyiben  ezeket  a  sütiket  Ön  felhasználóként  blokkolja,  a  weboldal  nem
működik megfelelően. Az alapvető sütiket a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja
alapján, az elektronikus kereskedelemről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. §
(3) bekezdésére figyelemmel a szolgáltatás nyújtása céljából kezeljük.

A weboldalon az alábbi alapvető sütiket használjuk:

Név Tárolt adat Cél Lejárat Elhelyező
google_auto_fc_cmp_se
tting

I/N A felhasználó
cookie-
hozzájárulási
állapotát
tárolja  az
adott domain

Nincs Google

http://www.allaboutcookies.org/
https://welovebudapest.com/


tekintetében
.

2. Analitikai célú sütik

Ezek  a  sütik  arra  szolgálnak,  hogy  elemzési  célból  értékelhessük  a
weboldalunkon tett látogatásaira vonatkozó információkat, valamint azt, hogyan
mozog a weboldalunk különböző részein, hogy megértsük, hogyan használják az
emberek a Weboldalunkat, és így tudjunk javítani rajta. Az analitikai célú sütiket
a  GDPR  6.  cikk  (1)  bekezdés  a)  pontja  alapján,  illetőleg  az  elektronikus
kereskedelemről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (4) bekezdése alapján az
Ön hozzájárulása alapján kezeljük. Ön a hozzájárulását bármikor visszavonja. A
hozzájárulás visszavonása nem érinti  a hozzájáruláson alapuló,  a visszavonás
előtti adatkezelés jogszerűségét.

Név Tárolt adat Cél Lejárat Elhelyező
_gid Az

oldallátogatáso
kat számolja.

Statisztikai
célból
használjuk.

1 nap Google
Analytics

_ga Oldallátogatáso
k számolása és
tárolása.

Statisztikai
célú.

1 év Google
Analytics

_gat_UA-
39898128-
1

Nem  tárol  a
felhasználóra
vonatkozó
adatot.

A  lekérések
számát
szabályozza.

1 perc Google
Analytics

__gfp_64b Weboldal
látogatottsága.

Statisztikai
célú.

1 év Gemius

3. Marketing és targetálási célú sütik

Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján, illetőleg
az  elektronikus  kereskedelemről  szóló  2001.  évi  CVIII.  törvény  13/A.  §  (4)
bekezdése alapján az Ön hozzájárulása, amelyet a weboldalon felugró ablakban
ad meg. A hozzájárulást bármikor visszavonhatja, a visszavonás azonban nem
érinti  az  azt  megelőző  adatkezelés  jogszerűségét.  Visszavonás  esetén  nem
kapunk adatot a böngészésre vonatkozóan.

Név Tárolt adat Cél Lejárat Elhelyező
Gdyn Weboldal

látogatóiról
való  adatok
gyűjtése.

Marketing
hatékonyságának
növelése.

13
hónap

Gemius



_fbp Felhasználó
böngészőjé
nek
azonosítása
.

Hirdetések  és
analitika biztosítása.

3
hónap

Meta

_goa3 Weboldal
látogatóina
k  számát
gyűjti.

Hirdetések
megjelenítése,
hirdetéseket
megtekintő
látogatók  számáról
való információ.

1 év Adverticu
m

_goa3session Weboldal
látogatóina
k  számát
gyűjti.

Hirdetések
megjelenítése,
hirdetéseket
megtekintő
látogatók  számáról
való információ.

2 nap Adverticu
m

_goa3test Weboldal
látogatóina
k  számát
gyűjti.

Hirdetések
megjelenítése,
hirdetéseket
megtekintő
látogatók  számáról
való információ.

1 év Adverticu
m

IDE Google  hirdetéseket
jelenít meg.

13
hónap

Google
Adsense

pxrc Relevánsabb
hirdetéseket  jelenít
meg.

2
hónap

rlcdn.com

rlas3 Relevánsabb
hirdetéseket  jelenít
meg.

1 év rlcdn.com

uuid Marketing célú 3
hónap

Innovid

__gads Böngészőre
és  a
felhasználó
viselkedésé
re
vonatkozó
adatok.

Lehetővé  teszi  a
weboldal  számára
Google  hirdetések
megjelenítését.

13
hónap

Google
Adsense

google_adsense_set
tings

A
google_experiment_
mod-ot  a  Google

Nincs Google
Adsense



AdSense  arra
használja,  hogy
kikísérletezze,
melyik  hirdetés
teljesít  a  legjobban
egy weboldalon.

Gtestem Gemius

Sütik elutasítása

Ha nem szeretné elfogadni a sütiket, akkor megváltoztathatja böngészőjének vagy
készülékének beállításait úgy, hogy az automatikusan elutasítsa a sütik tárolását,
vagy pedig tájékoztassa Önt akkor, amikor egy weboldal sütiket kíván tárolni az Ön
számítógépén  vagy  mobileszközén.  Webes  böngészőjén  beállításain  keresztül  a
korábban tárolt sütik is törölhetők. További információkat webes böngészője vagy
mobileszköze  támogató  oldalain  találhat.  Kérjük,  vegye  figyelembe,  hogy  e
weboldal bizonyos területei funkciói igénylik a sütiket és ezen sütik törlése vagy
elutasítása esetén esetleg nem működnek.

A  weboldalon  használt  sütikkel  kapcsolatos  további  információk  végett,  kérjük,
vegye  fel  velünk  a  kapcsolatot  a  következő  elektronikus  elérhetőségünkön:
info@welovebalaton.hu.

mailto:info@welovebalaton.hu

