
Cookie kezelése 
 

Ahogy majdnem minden honlappal rendelkező cég, az Esernyős Óbudai Kulturális, 

Turisztikai és Információs Pont Nonprofit Kft. is használ cookie-t a www.esernyos.hu , 

www.esernyosgaleria.hu , www.szindbad.com  , www.gasztrobuda.hu , 

www.bikeandbreakfast.hu weboldalakon.  

 

A cookie egy többfunkciós kis fájl, amely egy honlap meglátogatásakor kerül a felhasználó 

számítógépére. A fenti weboldalakon a testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó 

számítógépén kis adatcsomagot, ún. cookie-t helyez el. A cookie-t a felhasználó képes törölni 

saját számítógépéről, illetve beállíthatja böngészőjét, hogy a cookie-k alkalmazását tiltsa. 

 

Az alkalmazott cookie-k használatának célja 

 

• a fenti weboldalak használatáról információ gyűjtése, annak felmérésével, hogy a 

honlap mely részei a leginkább látogatottak, a legtöbbet használtak, amivel 

tájékozódhatunk a felhasználói igényekről, hogy a lehető legjobb, felhasználóbarát 

szolgáltatást nyújthassuk honlapjainkon, 

 

• fenti weboldalak fejlesztési irányainak meghatározása a visszajelzések alapján, 

 

• fenti weboldalak használatának – ideértve a honlapon történő navigációt is – 

megkönnyítése, a felhasználói élmény biztosítása, 

 

• más honlapokon célzott hirdetési lehetőségek biztosítása. 

 

Az ún. munkamenet cookie-k alkalmazása garantálja a fenti weboldalak megfelelő használatát 

(böngészés, online jelentkezés, stb.), valamint a felhasználó által végzett műveletek 

megjegyzését. Ezek a cookie-k a fenti weboldalak látogatása, használata végén automatikusan 

törlődnek a felhasználó számítógépéről.  

 

Az ún. célzó- és hirdetési cookie-k arról gyűjtenek információkat, hogy a felhasználó mely 

részeit kereste fel a fenti weboldalaknak, illetve abban hasznosak, hogy a felhasználó számára 

érdekes hirdetések jelenhessenek meg a weboldalon.  

 

A fenti weboldalak használják a Facebook Remarketing és a Google AdWords remarketing 

szolgáltatás követő kódjait is, amelynek célja, hogy a felhasználókat a Facebook hírfolyam és 

a Google Display hálózatába tartozó weblapokon személyre szabott hirdetésekkel érhesse el. 

Ezek a cookie-k letilthatók: Google hirdetések szabályozása 

(https://adssettings.google.hu/anonymous?hl=hu&sig=ACi0TCjqZJVRh7eKSMXAqQeAeN5

v-

4efOwHo0zgmywwyIJqtcRDWAYWLglXfHavAcQfDAPNqEsJ0IEyYeQSc_DJl_wKT4Do

NERD5YT5l6jkgWfNoOqEUw_I). A Google hirdetésekkel kapcsolatos további tudnivalók a 

http://www.google.com/intl/hu/policies/technologies/ads/  honlapon ismerhetők meg, 

valamint a Facebookon: https://www.facebook.com/policies/cookies/ .  
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Az ún. használatot elősegítő cookie-k lehetőséget biztosítanak arra, hogy például a hallgatói 

zónába belépéshez szükséges felhasználó név és jelszó megjegyzésre kerüljön.  

 

Az ún. teljesítményt biztosító cookie-k nem alkalmasak a felhasználó személy szerinti 

azonosítására, a felhasználók fenti weboldalak látogatási szokásairól gyűjtenek információt. 

Ennek célja: a 

fenti weboldalak fejlesztési irányainak kijelölése, valamint a felhasználói élmény fokozása 

tekintetében támpont biztosítása.  

 

A Google Analytics cookie-król a Google Developers oldalon 

(https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage ) 

található bővebb információ.  

 

Fontos számunkra hirdetéseink sikeressége mérése, amelyhez harmadik féltől származó 

cookie-kat is használunk (Pl. GoogleAdWords, Facebook Ads). Ezek általában a fenti 

weboldalakon lévő aloldal felhasználó általi felkeresés tényét és idejét tárolják. 

 

A jelenleg használatos böngészők új verziói általában engedélyezik a cookie-k beállításának 

változtatását. Az alábbi böngészők cookie beállításairól a lenti linkekre kattintva 

tájékozódhat: 

• Google Chrome https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=hu  

• Firefox https://support.mozilla.org/hu/kb/sutik-informacio-amelyet-weboldalak-

tarolnak-szami?redirectlocale=hu&redirectslug=S%C3%BCtik+kezel%C3%A9se  

• Safari https://support.apple.com/kb/index?page=search&q=cookies%20safari  

 

Adatvédelmi információk az alkalmazott cookie-kkal kapcsolatban: 
 

Munkamenet cookie 
Használat jogalapja: 2001. CVIII. törvény (Elkertv.) 13/A. § (3) pont alapján 

Adatkezelési cél: A www.esernyos.hu , www.esernyosgaleria.hu , www.szindbad.com  , 

www.gasztrobuda.hu , www.bikeandbreakfast.hu weboldalak megfelelő használata, 

működése 

Adatkezelés időtartama: Megegyezik a honlap használata időtartamával 

 

Használatot elősegítő cookie 
Használat jogalapja: A felhasználó hozzájárulása 

Adatkezelési cél: A www.esernyos.hu , www.esernyosgaleria.hu , www.szindbad.com  , 

www.gasztrobuda.hu , www.bikeandbreakfast.hu weboldalak használatának kényelmesebbé 

tétele, a felhasználói élmény növelése 

Adatkezelés időtartama: 6 hónap 

 

Google Analytics 
Használat jogalapja: A felhasználó hozzájárulása 

Adatkezelési cél: Információgyűjtés a felhasználók honlaphasználati szokásairól 

Adatkezelés időtartama: 2 év 1 nap Session 6 hónap 
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