
LÁTOGATÓI ADATKEZELÉS A SZOLGÁLTATÓ HONLAPJÁN 

1. Tájékoztatás a „Sütik” (Cookie) alkalmazásáról 

Szolgáltató a honlapjára látogatót tájékoztatja a „Sütik” alkalmazásáról, és kéri ehhez való 
hozzájárulásukat. 

A „sütiket” az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény, az elektronikus kereskedelmi 
szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 
2001. évi CVIII. törvény, valamint az Európai Unió előírásainak megfelelően használjuk. 

Azon weblapoknak, melyek az Európai Unió országain belül működnek, a „sütik” használatához, 
és ezeknek a felhasználó számítógépén vagy egyéb eszközén történő tárolásához a felhasználók 
hozzájárulását kell kérniük. 

2. „Sütik” használatának Szabályzata 

Jelen Szabályzat a www.beautykozmetika.hu weboldal „sütijeire” vonatkozik. 

3. Általános tájékoztatás a „Sütikről” 

3.1. A „süti” (angolul cookie): a számítógépén elhelyezett szövegfájlokat használ, egy olyan adat, 
amit a meglátogatott weboldal küld a látogató böngészőjének (változónév-érték formában), 
hogy az eltárolja és később ugyanaz a weboldal be is tudja tölteni a tartalmát. 

3.2. A „süti” feladata: a testre szabott kiszolgálás érdekében információkat gyűjtenek a 
látogatóról és eszközeiről. Bizonyos ideig tárolja a látogató műveleteit, egyéni beállításait, 
amelyek felhasználásra kerülnek, kerülhetnek (pl.: online tranzakciók igénybevételekor, 
ezért nem kell minden alkalommal megadnia adatai, amikor egy honlapot meglátogat). 
Megkönnyítik a weboldal használatát és minőségi felhasználói élményt biztosítanak. A 
„sütik” által tárol információkat nem használjuk fel személyazonosság megállapításra, 
kizárólag a leírt célokra kerülnek felhasználásra. 

3.3. A „sütik” fajtái: 

 Ideiglenes „sütik”: melyek addig maradnak eszközén, amíg el nem hagyja a weboldalt. 

 Állandó „sütik”: melyek webes keresőjének beállításától függően hosszabb ideig, vagy 
egészen addig az eszközén maradnak, amíg azokat Ön nem törli. 

 Célzott, vagy reklám „sütik”: Ezek segítségével a weboldalak az Ön érdeklődési körének 
leginkább megfelelő információt (marketing) tudnak nyújtani. Ehhez az Ön kifejezett 
belegyezése szükséges. Ezek a sütik részletes információkat gyűjtenek böngészési 
szokásairól. 

 Technikailag elengedhetetlenül szükséges munkamenet (session) „sütik”: nélkülük az 
oldal egyszerűen nem működne funkcionálisan, ezek a felhasználó azonosításához, pl. 
annak kezeléséhez szükséges, hogy belépett-e, mit tett a kosárba, stb., ezek a 
böngészőből való kilépéskor törlődnek. 

 Használatot elősegítő „sütik”: megjegyzik a felhasználó választásait, például milyen 
formában szeretné a felhasználó az oldalt látni. Ezek a fajta „sütik” lényegében a benne 
tárolt beállítási adatokat jelentik. 

http://www.beautykozmetika.hu/


 Teljesítményt biztosító „sütik”: információkat gyűjtenek a felhasználónak a 
meglátogatott weboldalon belüli viselkedéséről, eltöltött idejéről, kattintásairól. Ezek 
jellemzően harmadik fél alkalmazásai (pl. Facebook, Google Analytics, AdWords „sütik”). 
Facebbok (https://www.facebook.com/about/privacy/), vagy 
A Google Analytics sütikről itt tájékozódhat: 
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage 
A Google AdWords sütikről itt tájékozódhat: 
https://support.google.com/adwords/answer/2407785?hl=hu 

3.4. A „sütik” használatának elfogadása, engedélyezése nem kötelező. Visszaállíthatja 
böngészője beállításait, hogy az utasítsa el az összes cookie-t, vagy hogy jelezze, ha a 
rendszer éppen egy cookie-t küld. 

Mindezek mellett azonban felhívjuk a figyelmet arra, hogy előfordulhat, hogy bizonyos 
webhelyfunkciók vagy -szolgáltatások nem fognak megfelelően működni cookie-k nélkül. 

3.5. Lehetősége van törölni, vagy letiltani a „sütiket”, ebben az esetben általában minden egyes 
alkalommal, amikor felkeresi a honlapot, manuálisan kell a beállításokat elvégeznie, és 
bizonyos funkciók, szolgáltatások nem megfelelően, vagy egyáltalán nem fognak működni. 
Amennyiben szeretné kikapcsolni a sütik használatát, kattintson a böngészőjéhez tartozó 
linkre: 
Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416  
Firefox: https://support.mozilla.org/hu/kb/sutik-engedelyezese-es-tiltasa-amit-weboldak-
haszn  
Internet Explorer / Edge: https://support.microsoft.com/hu-hu/help/17442/windows-
internet-explorer-delete-manage-cookies  

Opera: http://help.opera.com/Windows/10.00/hu/cookies.html  
Safari: https://www.apple.com/legal/privacy/en-ww/cookies/  

3.6. Amennyiben szeretne többet megtudni a „sütik”-ről, azok felhasználásáról, az alábbi 
linkeken tájékozódhat: 
https://support.microsoft.com/hu-hu/help/17442/windows-internet-explorer-delete-

manage-cookies 
https://www.allaboutcookies.org/ 

https://hu-hu.facebook.com/policies/cookies/ 

 

 

A Tájékoztató hatályba lépésének ideje: 2018. május 15. 

 

Beauty Kozmetika 
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