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TÁJÉKOZTATÓ 

 

A WWW.ROZMARINGKERTVENDEGLO.HU  OLDALON ELHELYEZETT „COOKIE”-RŐL 

 

 

MIK AZOK „COOKIE-K” (SÜTIK)? 

 

A cookie-k vagy más néven sütik [a továbbiakban: cookie(k) vagy süti(k)], olyan rövid, számból és 

betűből álló adatfájlok, amelyeket a meglátogatott weboldal, vagy böngészője helyez el a felhasználó 

eszközén (böngészőjén) a weboldal felkeresése során. Az Ön böngészője a felkeresett weboldaltól 

kapott cookie-kat az Ön böngészőjének külön könyvtárában tárolja, ezért onnan a cookie-kat bármikor 

könnyedén eltávolíthatja. A cookie-k nem alkalmasak a felhasználók, így az Ön azonosítására, és nem 

tartalmaznak egyéb azonosítható személyes információt sem a felhasználókra vonatkozóan, tekintettel 

arra, hogy a sütik egy része egyáltalán nem tartalmaz személyes adatot, míg másik részük kizárólag egy 

titkos, egyéni és véletlenszerűen generált számsorból álló azonosítót tartalmaz, amelyet szintén az Ön 

böngészője tárol és közvetít a felkeresett weboldalnak. A sütik típusuk szerint több, különböző célt is 

szolgálhatnak. 

 

MI A „COOKIE-K” CÉLJA? 

 

A cookie-k célja, hogy a böngészési adatok, így különösen a látogatók szokásainak, beállításainak 

mentésével a weboldalon található infokommunikációs, internetes szolgáltatások használatát 

megkönnyítsék, kényelmesebbé és biztonságosabbá tegyék, a felhasználói élményt javítsák, valamint, 

hogy statisztikai adatok gyűjtésével a weboldalt felkereső látogatók számára a leginkább releváns 

ajánlatokat, hirdetéseket tudják megjeleníteni. A cookie-k segítségével a felkeresett webhelyek például 

bejelentkezve tarthatják Önt, ezzel megkönnyítve a weboldalon való online jelenlétét.  

 

KIK HOZZÁK LÉTRE A „COOKIEK-AT”? 

 

A cookie-k egy részét a meglátogatott webhelyek üzemetetői hozzák létre a felhasználói élmény javítása 

érdekében. Ezek az ún. elsődleges cookie-k, amelyek az adott weboldal használatához feltétlenül 

szükséges és a honlaphoz kapcsolódó információkat tárolják, így például az Ön nyelvi beállításait, 

bejelentkezését, cookie-kal kapcsolatos beállításait, vagy éppen kosarának tartamát. Az elsődleges 

cookie-k által gyűjtött adatokhoz kizárólag az Ön által felkeresett weboldal üzemeltetője férhet hozzá. 

Míg az ún. harmadik személytől származó cookie-kat, nem az Ön által felkeresett weboldal, hanem más 

weboldalak hozzák létre és helyezik el a felkeresett weboldalon abban az esetben, ha az Ön által 

felkeresett weboldalon harmadik fél birtokában lévő tartalmak találhatóak, így például beágyazott 

videók, képek, hirdetések. Az ilyen cookie-k akár további funkciókat is biztosíthatnak az Ön által 

felkeresett weboldal számára, így például lehetővé tehetik a weboldalon lévő tartalmak a közösségi 

média felületein keresztül történő megosztását. 

 

MILYEN TÍPUSÚ „COOKIE-K” VANNAK? 

 

A. Munkamenet sütik: vannak olyan sütik, amelyek elengedhetetlenül szükségesek a weboldal 

megfelelő, hatékony működéséhez, a munkamenet biztosításához. Ezek nélkül ugyanis a 

weboldal nem tud megfelelően, gördülékenyen és biztonságosan működni. Az ilyen sütik 

lehetővé teszik a weboldal számára, hogy az Ön által, az adott weboldal funkcióiban vagy 

szolgáltatásaiban végzett műveleteit rögzítse. Az ilyen cookie-k nélkülözhetetlenek tehát a 

weboldalon történő navigálás, illetve üzemszerű működés vonatkozásában. A munkamenet 

biztosítását szolgáló, feltétlenül szükséges sütik használatához nem szükséges az Ön 

hozzájárulása, ugyanis ezeket az adatkezelő jogos érdeke alapján kezelheti, ugyanakkor az 

adatkezelő semmilyen esetben sem gyűjt Önről olyan információkat, amely alapján az Ön 

személyét azonosítani lehetne. Ezek csupán ideiglenes, rövid időtartamú cookie-k, amelyek a 

böngésző bezárásakor törlődnek. 
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B. Statisztikai célú sütik: A statisztikai adatokat gyűjtő és rögzítő sütik a weboldal böngészési 

élményeinek javítását, így különösen a weboldal tartalmi és szerkezeti kialakításának látogatók 

számára történő optimalizálását célozzák. Ezek a sütik működésük során anonim módon gyűjtik 

a látogatók weboldal használatával összefüggő szokásait, tevékenységeit. Így például a 

weboldalon való böngészés idejét, a felkeresett menüpontokat. Az ilyen statisztikai célú cookie-

kat kizárólag az Ön előzetes engedélyével lehet az Ön eszközén elhelyezni. 

 

C. Marketing, hirdetési célú sütik: az ilyen sütik célja, hogy a böngészési szokások 

feltérképezésével a felkeresett weboldal látogatói számára leginkább relevánsnak vagy 

érdekesnek tűnő hirdetéseket jelenítsék meg. Az ilyen marketing célú cookie-kat csak az Ön 

előzetes engedélyével lehet az Ön eszközén elhelyezni. 

 

MENNYI IDEIG TÁROLNAK ADATOKAT A „COOKIEK”? 

 

A cookie-k típusuk, illetve céljuk szerint eltérő ideig tárolják az általuk gyűjtött adatokat. Így például az 

ún. ideiglenes cookie-kat a weboldal csak egy adott munkamenet során (pl.: biztonsági azonosítása alatt) 

helyezi el a felhasználó eszközén, míg az állandó cookie (pl.: egy honlap nyelvi beállítása) egészen 

addig a számítógépen marad, amíg azokat a felhasználó le nem törli. Vannak olyan cookie-k, amelyek 

tartósan, a böngésző bezárását követően is, akár 2-3 évig is tárolják a felhasználói beállításokat, míg 

más sütik csak rövidebb, néhány napos vagy hónapos tárolási idővel működnek. Néhány süti pedig csak 

átmenetileg, így például a böngésző bezárásáig tárol adatokat.  

 

MILYEN „COOKIE-KAT” HASZNÁL A WWW.ROZMARINGKERTVENDEGLO.HU WEBOLDAL? 

 

1. A WEBOLDAL MŰKÖDÉSÉHEZ FELTÉTLENÜL SZÜKSÉGES SÜTIK 

 

SÜTI NEVE 
SÜTI 

TÍPUSA 

SÜTI 

ELHELYEZŐ 
SÜTI CÉLJA 

TÁROLÁSI 

IDEJE 

pum-1112 munkamenet adatkezelő 
Weboldalon felugró felhívások (ún. „popup”) 

felhasználók részére történő megjelenítése 
30 perc 

moove_gdpr_popup munkamenet adatkezelő 

A weboldalon felugró (ún. „popup”) cookie-

kal kapcsolatos tájékoztató felület 

megjelenítése a felhasználók számára. 

1 év 

rc::a munkamenet adatkezelő 

A Google reCAPTCHA működését segítő 

sütik, amelyek arra szolgálnak, hogy a 

felhasználó meghatározott feladványok 

kitöltésével igazolni tudja, hogy egy valós 

személy, és nem egy bot, amely “kitöltötte” a 

feladványt vagy jelölő négyzetet. 

munkamenet 

végéig 

rc::c munkamenet adatkezelő 
munkamenet 

végéig 

wc_cart_hash munkamenet adatkezelő 

Az online megrendeléseket lehetővé tevő 

Woocommerce cookie-k, a megrendelő által 

kosárba rakott termékek pontos tartalmát 

rögzíti és tárolja. 

munkamenet 

végéig 

wc_fragments munkamenet adatkezelő 

Az online megrendeléseket lehetővé tevő 

cookie-k, amelyek tárolják a felhasználók 

megrendelési adatait annak érdekében, hogy ne 

kelljen újrakezdeni a megrendelési folyamatot 

a böngésző bezárása esetén sem. 

munkamenet 

végéig 

PHPSESSID munkamenet adatkezelő 
A php session cookie, nélkülözhetetlen, nem 

tartalmaz személyes adatot. 

munkamenet 

végéig 

tk_ai munkamenet adatkezelő 

Belső mérések gyűjteménye a felhasználói 

aktivitásról, amely a felhasználói élmény 

javításának célját szolgálja. 

munkamenet 

végéig 

wf_loginalerted_xxx munkamenet adatkezelő 

A weboldal rendszere a gyanús hozzáférés 

blokkolásával, az oldal biztonságának 

javítására használja. 

1 év 

wordpress_test_cookie munkamenet adatkezelő 
Ellenőrzi, hogy a felhasználó böngészője 

képes-e a sütik fogadására. 

munkamenet 

végéig  
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2. HARMADIK FELEK ÁLTAL ELHELYEZETT COOKIE-K 

 

Az Adatkezelő tájékoztatja Önt, hogy az alábbi, weboldalhoz kapcsolódóan esetlegesen felugró cookie-

kat nem a weboldal üzemeltetője (Adatkezelő) helyezi el az Ön gépén, hanem az Ön által esetlegesen 

használt Google Chrome böngésző, vagy amennyiben a weboldalt a Google fiókba bejelentkezve keresi 

fel, úgy az Ön Google fiókja. Az Adatkezelő az ilyen cookie-k elhelyezéséért nem tud felelősséget 

vállalni. Az ilyen cookie-k letiltásáról ide kattintva olvashat. 

 

Az Adatkezelő által üzemeltetett www.rozmaringkertvendeglo.hu weboldal harmadik személytől 

származó, külső (nem az Adatkezelő által kezelt) szerverre mutató hivatkozásokat is tartalmazhat, az 

ilyen linkeken, beágyazott tartalmakon elérhető oldalak az Ön gépén elhelyezhetik saját cookie vagy 

egyéb fájljaikat, és adatokat gyűjthetnek, vagy kérhetnek Öntől. A Szolgáltató a harmadik felek által 

elhelyezett cookie-kért nem tud felelősséget vállalni. 

 

HOGYAN TILTHATJA LE A SÜTIKET? 

 

Amennyiben Ön nem szeretné, hogy a weboldalunk sütit helyezzen el a számítógépén vagy bármely 

más eszközén, amellyel a weboldalt felkeresi, akkor lehetősége van ezek letiltására, törlésére az Ön által 

használt böngésző „beállítások” menüpontja alatt. Ennek során lehetősége van a korábbi látogatásai 

során elhelyezett sütik törlésére is. Ugyanakkor, amennyiben Ön a weboldalon elhelyezett sütik 

használatát megtiltja, előfordulhat, hogy a weboldal felkeresése során egyes funkciókat nem vagy 

nem megfelelően tud csak használni. 

 

SÜTI NEVE 
SÜTI 

TÍPUSA 

SÜTI 

ELHELYEZŐ 
SÜTI CÉLJA 

TÁROLÁSI 

IDEJE 

1P_JAR statisztika Google  

Ez a cookie gyűjti a weboldal statisztikákat és méri a 

konverziókat a google.com adatvédelmi nyilatkozata 

szerint. 

1 hónap 

ANID marketing Google 
Az interneten megjelenített és a google.com webhelyen 

tárolt hirdetésekre használják. 
2 év 

APISID statisztika Google 
Google plus likeolás és megosztással kapcsolatos cookie, 

a google.com adatvédelmi nyilatkozata szerint. 
2 év 

SAPISID statisztika Google 
Google plusz like-olás és megosztás lehetősége, a 

google.com adatvédelmi nyilatkozata szerint. 
2 év 

CONSENT statisztika Google 
Google mapshez szükséges cookiek, a google.com 

adatvédelmi nyilatkozata szerint. 
20 év 

HSID statisztika Google 

A felhasználó Google Fiókjához tartozó azonosító 

digitálisan aláírt és titkosított adatainak és a legutóbbi 

bejelentkezési időpont tárolására használjuk. Ennek két a 

cookie-nak a segítségével számos támadást meg tudunk 

akadályozni, például a weboldalakon kitöltött űrlapok 

tartalmának ellopására irányuló kísérleteket is. A 

google.com adatvédelmi nyilatkozata szerint,  

2 év 

NID marketing Google 

Segít abban, hogy testre szabott hirdetések jelenjenek 

meg a Google-on, a google.com adatvédelmi nyilatkozata 

szerint. 

6 hónap 

OGP statisztika Google 
A Google Maps funkció aktiválására és nyomon 

követésére használja. 
1 hónap 

OGPC statisztika Google Megjegyzi a Google térképhez kapcsolódó beállításokat. 1 hónap 

SEARCH_SAMESITE statisztika Google 

A felhasználó Google Fiókjához tartozó azonosító 

digitálisan aláírt és titkosított adatainak és a legutóbbi 

bejelentkezési időpont tárolására használatos. Ennek 

segítségével számos támadás megakadályozható, például 

a weboldalakon kitöltött űrlapok tartalmának ellopására 

irányuló kísérleteket is. 

6 hónap 

_GRECAPTCHA statisztika Google 

A robotok kiszűrésére szolgál, előnyös a webhely 

számára, hogy érvényes jelentéseket készítsen a 

webhelyük használatáról. 

1 év 

OTZ statisztika Google 
Google Analytics által használt cookie, amely a webhely 

látogatóinak összesített elemzését nyújtja. 
1 hónap 

https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=hu
http://www.rozmaringkertvendeglo.hu/
http://google.com/
http://google.com/
http://google.com/
http://google.com/
http://google.com/
http://google.com/
http://google.com/
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Az alábbi linkek felkeresésével Ön bővebb információt szerezhet arról, hogy az Ön által használt 

böngészőben hogyan tilthatja le, illetve hogyan törölheti vagy engedélyezheti újra a weboldalon 

elhelyezett sütiket.   

 

➢ GOOGLE CHROME:  

https://support.google.com/chrome/answer/95647 

 

➢ FIREFOX 

https://support.mozilla.org/hu/kb/weboldalak-altal-elhelyezett-sutik-torlese-szamito 

 

➢ MICROSOFT EXPLORER  

https://support.microsoft.com/hu-hu/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-

cookies 

 

 

➢ SAFARI 

https://support.apple.com/hu-hu/guide/safari/sfri11471/ 

 

 

A jelen tájékoztató visszavonásig érvényes. Az Adatkezelő fenntartja a jogot arra, hogy a jelen 

tájékoztatót bármikor egyoldalúan módosítása. 

 

 

Kelt: Budapest, 2020. november 20. 

 

Rozmaring Kertvendéglő 
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