
Cookie (sü*) kezelési tájékoztató 

A szatmarko.hu weboldal adatkezelője a "SZATMÁR KŐFARAGÓ" KA. 
"SZATMÁR KŐFARAGÓ" Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, 
Cégjegyzékszám: 15-09-076916, Adószám: 23086793-2-15, Székhely: 4355 Nagyecsed, Vasút 
u. 18. Ügyvezető neve: Danka István, Telefonszáma: +36-20/530-0857,  E-mail 
címe: arajanlat@szatmarko.hu 

A szatmarko.hu weboldal cookie-kat (sühket) használ. A sühk nyomon kövehk a weboldalon 
végzek tevékenységet, és segíhk a releváns ajánlatok, hirdetések megjelenítését. 

Mi is az a cookie vagy sü*? 

A szatmarko.hu weboldal látogatása során, egy úgynevezek cookie (süh), kisméretű 
adatcsomag kerül a látogató számítógépére, informahkai eszközére. Egyes sühk 
elengedhetetlenek a weboldal megfelelő működéséhez, míg mások információkat gyűjtenek, 
stahszhkákat készítenek a weboldal használatával kapcsolatban, megint mások releváns 
hirdetések megjelenítéséért felelnek.  
Néhány süh csak átmeneh, hiszen a böngésző bezárásával már törlődnek is, de vannak 
olyanok is, amelyek hosszabb ideig a látogató számítógépén maradnak.  

Általában milyen sü*kkel találkozhatunk? 

Alapműködést segítő sü*k vagy más néven munkamenet sü*k: 
Ezek a sühk biztosítják a weboldal megfelelő működését, nélkülük a weboldal 
zökkenőmentes használata nem biztosítható. A munkamenet sühk a böngészés időtartama 
alak dolgoznak, a böngésző bezárását követően törlődnek. Ide tartozik például a sühk 
elfogadásának státusza, a bejelentkezés módjának megjegyzése. Ezen sühk alkalmazásához 
nem szükséges a látogató hozzájárulása. 

Sta*sz*kai célú sü*k: 
Ezek a sühk adnak információt arról, hogyan használják a látogatók a weboldalt. A szerzek 
információkat felhasználhatjuk a weboldal fejlesztéséhez, valamint a látogatók számára 
biztosítok élmények javítására. Ezek a sühk olyan információt gyűjtenek, mint például, hogy 
mely oldalakat nézték meg a látogatók, ok mennyi időt töltökek el. A látogató hozzájárulása 
nélkül ezeket a sühket nem alkalmazzuk.  

Hirdetési vagy marke*ng sü*k: 
Ezeket a sühket azért alkalmazzuk, hogy a látogatót érdeklő hirdetéseket tudjunk 
megjelentetni. Olyan információt gyűjtenek, mint például, melyik árut nézte meg a látogató. 
Ezeket a sühket sem alkalmazzuk a látogató hozzájárulása nélkül.  

Amennyiben azonban a látogató hozzájárulását adta a sühk alkalmazásához, a hatásosabb 
markehng kommunikációhoz felhasználjuk a sühk által gyűjtök adatokat.  

mailto:arajanlat@szatmarko.hu


A hozzájárulását bármikor visszavonhatja, ez azonban nem érinh a hozzájárulás 
visszavonását megelőző időszak adatkezelésének jogszerűségét.  

A sühk közül a munkamenet sühk ideiglenesen akhválódnak, amint a látogató a böngészőt 
bezárja, minden ilyen npusú süh törlődik. Vannak azonban állandó sühk, amelyek a látogató 
eszközén maradnak, akkor akhválódnak, amikor meglátogatja a weboldalt. A weboldal 
fejlesztője saját sühket is alkalmaz, amelyeket a weboldal maga hoz létre, és vannak sühk, 
amelyeket egy harmadik fél helyez el. 

A szatmarko.hu weboldalon használt sü*k: 

A sü* neve: 

 _Secure-3PSIDCC 

A Google által elhelyezek süh, a látogató érdeklődési körének, profiljának felépítését segíh 
és releváns hirdetéseket jeleníthet meg más webhelyeken.  
Élekartam: 1 év 
Markehng süh 
Az adatkezelés jogalapja: az Ön hozzájárulása 

SIDCC 

A Google, illetve a Youtube által elhelyezek süh, amely az illetéktelen hozzáférések ellen védi 
a felhasználói adatokat. 
Élekartam: 2 év 
Markehng süh 
Az adatkezelés jogalapja: az Ön hozzájárulása 

_Secure-3PAPISID 

A Google által elhelyezek süh, a látogató érdeklődési körének, profiljának felépítését segíh 
és releváns hirdetéseket jeleníthet meg más webhelyeken.  
Élekartam: 2 év 
Markehng süh 
Az adatkezelés jogalapja: az Ön hozzájárulása 

HSID 

A Google által elhelyezek süh, amely biztonsági célokat szolgál az adok felhasználó Google-
fiókazonosítójának és legutóbbi bejelentkezése időpontjának digitális aláírással ellátok és 
htkosítok tárolásához. Lehetővé teszi a Google számára, hogy hitelesítse a felhasználókat, 
megelőzze a bejelentkezési hitelesítő adatok illetéktelen használatát. Célzásra is használható 
a releváns és személyre szabok tartalmú hirdetések megjelenítéséhez.  
Élekartam: 2 év 
Markehng süh 



Az adatkezelés jogalapja: az Ön hozzájárulása 

_Secure-3PSID 

A Google által elhelyezek süh, a látogató érdeklődési körének, profiljának felépítését segíh 
és releváns hirdetéseket jeleníthet meg más webhelyeken.  
Élekartam: 2 év 
Markehng süh 
Az adatkezelés jogalapja: az Ön hozzájárulása 

SAPISID 

A Google, illetve a Youtube által elhelyezek süh. A felhasználók preferenciáit és egyéb 
információit tárolja. Ilyen információk lehetnek az előnyben részesítek nyelv, az oldalon 
megjelenítendő keresési eredmények száma, továbbá a döntés, hogy a Google akhválja-e a 
SafeSearch szűrőt.  
Élekartam: 2 év 
Markehng süh 
Az adatkezelés jogalapja: az Ön hozzájárulása 

APISID 

A Google, illetve a Youtube által elhelyezek süh. A felhasználók preferenciáit és egyéb 
információit tárolja. Ilyen információk lehetnek az előnyben részesítek nyelv, az oldalon 
megjelenítendő keresési eredmények száma, továbbá a döntés, hogy a Google akhválja-e a 
SafeSearch szűrőt.  
Élekartam: 2 év 
Markehng süh 
Az adatkezelés jogalapja: az Ön hozzájárulása 

SSID 

A Google, illetve a Youtube által elhelyezek süh. A felhasználók preferenciáit és egyéb 
információit tárolja. Ilyen információk lehetnek az előnyben részesítek nyelv, az oldalon 
megjelenítendő keresési eredmények száma, továbbá a döntés, hogy a Google akhválja-e a 
SafeSearch szűrőt.  
Élekartam: 2 év 
Markehng süh 
Az adatkezelés jogalapja: az Ön hozzájárulása 

SID 

A Google, illetve a Youtube által elhelyezek süh. A felhasználók preferenciáit és egyéb 
információit tárolja. Ilyen információk lehetnek az előnyben részesítek nyelv, az oldalon 
megjelenítendő keresési eredmények száma, továbbá a döntés, hogy a Google akhválja-e a 
SafeSearch szűrőt.  



Élekartam: 2 év 
Markehng süh 
Az adatkezelés jogalapja: az Ön hozzájárulása 

1P_JAR 

A Google és a Gstahc által elhelyezek süh, amelyet webhelystahszhkák összegyűjtésére és a 
konverziós arány követésére használják.  
Élekartam: 1 hónap 
Markehng süh 
Az adatkezelés jogalapja: az Ön hozzájárulása 

SEARCH_SAMESITE 

A Youtube által elhelyezek süh, amellyel a bejelentkező felhasználót kövehk.  
Élekartam: 6 hónap 
Markehng süh 
Az adatkezelés jogalapja: az Ön hozzájárulása 

OTZ 

A Google használja, a hirdetések testreszabásához szükségesek. 
Élekartam: 1 hónap 
Markehng süh 
Az adatkezelés jogalapja: az Ön hozzájárulása 

NID 

A Google által elhelyezek süh. A felhasználók preferenciáit és egyéb információit tárolja. 
Ilyen információk lehetnek az előnyben részesítek nyelv, az oldalon megjelenítendő keresési 
eredmények száma, továbbá a döntés, hogy a Google akhválja-e a SafeSearch szűrőt.  
Élekartam: 182 nap 
Markehng süh 
Az adatkezelés jogalapja: az Ön hozzájárulása 

CONSENT 

A Google által elhelyezek süh. A felhasználók preferenciáit és egyéb információit tárolja. 
Ilyen információk lehetnek az előnyben részesítek nyelv, az oldalon megjelenítendő keresési 
eredmények száma, továbbá a döntés, hogy a Google akhválja-e a SafeSearch szűrőt.  
Élekartam: 20 év 
Markehng süh 
Az adatkezelés jogalapja: az Ön hozzájárulása 

Hogyan tudja ellenőrizni és kikapcsolni, beállítani a sü*ket? 



Amikor látogatást tek a weboldalon, felugró ablakban tájékoztakuk arról, hogy az oldal 
cookie-kat, sühket használ, amelyeket hozzájárulásával azonnal akhválni is tud. Amennyiben 
az összes süh alkalmazását meghltja, tehát nem ad hozzájárulást, úgy a sühk nem 
akhválódnak. Ugyanakkor lehetősége van arra is, hogy egyenként válogassa meg, mely sühk 
alkalmazását engedélyezi és melyekét nem. Ezt a következő módon teheh meg:  
Minden modern böngésző engedélyezi a sühk beállításának a változtatását. A legtöbb 
böngésző alapértelmezekként elfogadja a sühket, ezeket a felhasználó azonban bármikor 
megváltoztathatja. Így lehet megakadályozni az automahkus elfogadást. A felhasználó tehát 
önállóan dönthet az alkalmazásuk engedélyezéséről. 
Ugyanakkor arra is érdemes felhívni a figyelmet, hogy a sühk elutasításakor előfordulhat, 
hogy nem tudja a weboldal azt az élményt nyújtani, amit szeretnénk, illetve előfordulhat, 
hogy a weboldal az ideálistól eltérően fog működni. 

A leggyakrabban használt böngészők süh beállításairól az alábbi linkeken tájékozódhat:  
  

• Chrome 
• h k p s : / / s u p p o r t . g o o g l e . c o m / c h r o m e / a n s w e r / 9 5 6 4 7 ?

co=GENIE.Playorm%3DDesktop&hl=hu 
• Chrome (Mobil) 
• h k p s : / / s u p p o r t . g o o g l e . c o m / a c c o u n t s / a n s w e r / 3 2 0 5 0 ?

co=GENIE.Playorm%3DAndroid&hl=hu 
• Edge 
• hkps://support.microsoA.com/hu-hu/help/4027947/microsoA-edge-delete-cookies 
• Firefox 
• hkps://support.mozilla.org/hu/kb/weboldalak-altal-elhelyezek-suhk-torlese-szamito 
• Safari (asztali eszközök) 
• hkps://support.apple.com/hu-hu/guide/safari/sfri11471/mac 
• Safari (mobil eszközök) 
• hkps://support.apple.com/hu-hu/HT201265 

  
Az egyes sühket általában a weboldal vagy harmadik fél helyezi el. A harmadik fél valamilyen 
külső szolgáltató lehet. 
    
A harmadik fél által kezelt személyes adatok tekintetében a külső szolgáltatók saját 
adatvédelmi tájékoztatójában foglaltak az irányadók, melyekről ik tájékozódhat: 

• Google Analyhcs 
• hkps://policies.google.com/privacy?hl=hu 
• Google DoubleClick 
• hkps://www.google.com/intl/hu/policies/privacy/archive/20080807/ 
• Google Adwords 
• hkps://policies.google.com/privacy?hl=hu 
• Google AdSense 
• hkps://www.google.com/adsense/new/localized-terms 
• Facebook (Angol) 

https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform=Desktop&hl=hu
https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform=Desktop&hl=hu
https://support.google.com/accounts/answer/32050?co=GENIE.Platform=Android&hl=hu
https://support.google.com/accounts/answer/32050?co=GENIE.Platform=Android&hl=hu
https://support.microsoft.com/hu-hu/help/4027947/microsoft-edge-delete-cookies
https://support.mozilla.org/hu/kb/weboldalak-altal-elhelyezett-sutik-torlese-szamito
https://support.apple.com/hu-hu/guide/safari/sfri11471/mac
https://support.apple.com/hu-hu/HT201265
https://policies.google.com/privacy?hl=hu
https://www.google.com/intl/hu/policies/privacy/archive/20080807/
https://policies.google.com/privacy?hl=hu
https://www.google.com/adsense/new/localized-terms


• hkps://www.facebook.com/privacy/explanahon 
• Youtube 
• hkps://policies.google.com/privacy?hl=hu 

  
E rövid tájékoztató a sühkkel kapcsolatos alapvető információkat tartalmazta. A sühkkel 
kapcsolatban felmerülő kérdésekben a weboldalt üzemeltető adatkezelőhöz fordulhat, a 
tájékoztatóban megadok bármely elérhetőségen. Ugyanakkor e tájékoztató nem tartalmaz 
minden információt, például az érinte~ jogok ismertetését, amellyel kapcsolatban az 
Adatkezelő adatkezelési tájékoztatója ad részletes felvilágosítást.  

Kellemes böngészést kívánunk!  

2021. 06. 03.     A szatmarko.hu csapata

https://www.facebook.com/privacy/explanation
https://policies.google.com/privacy?hl=hu
http://szatmarko.hu/adatkezelesi2.pdf

