
COOKIE TÁJÉKOZTATÓ 
Weboldalunk látogatása során Ön hozzájárulhat az oldalon alkalmazott cookie-k 
(magyarul sütik) használatához a böngészési élmény javítása, illetve az érdeklődésének 
megfelelő, személyre szabott ajánlatok megjelenítése érdekében. Az alábbiakban 
ismertetjük az összes, cookie-k használatával kapcsolatos információt, amelyeket a 
Weboldalon alkalmazunk. 

Mik azok a cookie-k? 
A cookie-k, más néven sütik olyan kis adatcsomagok, melyeket a böngésző ment el az 
Ön eszközére a Weboldalak (webszerverek) kérésére. A weboldalak ezekben a sütikben 
tárolják az ideiglenes, de számukra fontos információkat az oldal bizonyos funkcióinak 
biztosítására, az oldalon keresztül történő szolgáltatások nyújtására, felhasználók ezzel 
összefüggő azonosítására, a böngészési élmény javítására, a felhasználók 
érdeklődésének megfelelő, személyre szabott ajánlatok megjelenítésére, valamint a 
Weboldalaink látogatottsági adatainak elemzésére. 

Hozzájárulás a cookie-k használatához, a cookie használat jogalapja 
A cookie-k kezelése az Ön önkéntes hozzájárulásán alapul, melyet a süti 
figyelmeztetésben található „Elfogadom” gomb megnyomásával megad, de a 
figyelmeztetés megjelenését követően a figyelmeztető ablak bezárásával vagy 
böngészésének folytatásával is megadja hozzájárulását ráutaló magatartásával. Önnek 
jogában áll a hozzájárulását bármely időpontban visszavonni (süti beállításainak 
módosításával, törlésével, melyről lentebb olvashat bővebben), ez azonban nem érinti a 
visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét. 

A hozzájárulása kezelésének, testre szabásának megkönnyítése érdekében a weboldal 
betöltése során egy felugró ablakban. Beállíthatja, hogy a „Feltétlenül szükséges” 
cookie-kon kívül mely típusú cookie-k telepítéséhez adja meg hozzájárulását.  
Amennyiben nem adja meg hozzájárulását, úgy csak a Weboldal működéséhez 
elengedhetetlenül szükséges, úgynevezett „Feltétlenül szükséges” cookie-kat telepítjük 
az Ön berendezésén, mert ezekhez Önnek és nekünk is jogos érdekünk fűződik. 
Amennyiben ehhez sem kíván hozzájárulni, úgy azt saját böngészőjében szabályozhatja 
(ld. lentebb), felhívjuk figyelmét azonban arra, hogy ezeknek a „Feltétlenül szükséges” 
sütiknek a letiltása negatív következményekkel járhat Önre nézve is. 

Hogyan tudja a cookie-k használatát szabályozni? 
Ön az oldal adatvédelmi központjában tudja szabályozni az oldalon használt cookie-k 
működését. 

Cookie beállítások 
A fentiek mellett pedig a böngészője beállításával is tudja szabályozni a cookie-k 
használatát. 
A legtöbb böngészőprogram alapbeállítása olyan, hogy engedélyezi a cookie-k 
használatát. A leggyakrabban használt böngészők esetében a cookie-k beállításának 
módját az alábbi weboldalak ismertetik: 

● Apple Safari: LINK 

https://support.apple.com/hu-hu/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-sfri11471/mac
https://support.apple.com/hu-hu/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-sfri11471/mac


● Google Chrome: LINK 
● Microsoft Internet Explorer: LINK 
● Opera: LINK 
● Mozilla Firefox: LINK 
● Ha Ön a cookie-k használatát a böngészőben eszközölt beállításokon keresztül 

letiltja, akkor a Weboldalak vagy azok bizonyos funkciói elérhetetlenné vagy 
használhatatlanná válnak mindaddig, amíg a cookie-k használatát nem 
engedélyezi újra, azaz a blokkolást nem oldja fel. Bármikor lehetősége nyílik a 
beállítások, és ezáltal a cookie-k használatának módosítására. 

Ön szintén a böngészőjében tudja megtekinteni és törölni azokat a cookie-kat, amelyek 
korábban kerültek eltárolásra a számítógépén. 

A süti fájlok mobiltelefonon vagy más mobil berendezésen történő irányítására 
vonatkozó részletes információk megtalálhatók az adott telefonkészülék vagy mobil 
berendezés Felhasználói kézikönyvében/használati utasításában. 

A honlap a sütik alábbi típusait használja, amely sütik terjedelmére és funkciójára 
vonatkozó magyarázat alább található: 

● Feltétlenül szükséges sütik 
● Funkció és Teljesítmény sütik 
● Nem feltétlenül szükséges sütik 

  
FELTÉTLENÜL SZÜKSÉGES COOKIE-K 

A „Feltétlenül szükséges” cookie-k a rendszer működéséhez feltétlenül szükségesek, 
azok nélkül a honlap nem használható rendeltetésszerűen. Ezek közvetlen adatvédelmi 
központból történő tiltására nincs lehetősége, mivel az sérti az Ön jogos érdekét, 
biztonságát, és egyben az Adatkezelő jogos érdekével is ellentétes, ezek nélkül nem 
bizonyítható az Ön hozzájárulása sem. Ezért amennyiben ezeknek a cookie-knak a 
használatához nem járul hozzá, úgy azokat böngészőjéből tudja letiltani, törölni.  

FUNKCIÓ ÉS TELJESÍTMÉNY COOKIE-K 
A funkció és teljesítmény cookie-k nem feltétlenül szükségesek a honlap használatához, 
azonban ezek használatával jobb felhasználói élményt tudunk nyújtani. Ezek a cookie-k 
általában beállításokat és kényelmi funkciókat biztosítanak a honlap személyre 
szabottabb működéséhez (például a kiválasztott nyelv vagy a meglátogatott oldal-típus). 
A Funkcionális cookie-k használatára kizárólag az Ön hozzájárulása esetén kerül sor és 
a hozzájárulását az Adatvédelmi Központban bármikor visszavonhatja a funkcionális 
cookie-k kikapcsolásával. Ezek a sütik nem tárolnak személyes adatokat. 

NEM FELTÉTLENÜL SZÜKSÉGES COOKIE-K 
Azon sütiket, amelyek nem feltétlenül szükségesek és nem funkció vagy teljesítmény 
sütik, így például a reklám / marketing sütiket, csak a kifejezett hozzájárulásával 
használja az Adatkezelő. 

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=hu
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=hu
http://windows.microsoft.com/hu-hu/windows-vista/block-or-allow-cookies
http://windows.microsoft.com/hu-hu/windows-vista/block-or-allow-cookies
https://www.opera.com/help/tutorials/security/privacy/
https://support.mozilla.org/hu/kb/sutik-engedelyezese-es-tiltasa-amit-weboldak-haszn
https://support.mozilla.org/hu/kb/sutik-engedelyezese-es-tiltasa-amit-weboldak-haszn


Az Adatkezelő fenntartja továbbá a jogot, hogy azon adatokat, amelyekhez a honlap 
látogatói szokásainak az anonim elemzéséből a sütik által jut hozzá, felhasználja annak 
érdekében, hogy a honlapon bizonyos termékeinek egyes reklámjait megjelenítse. 
Mindez az Érintett előnyére válik, mert olyan reklámot vagy tartalmat jelenít meg az 
Adatkezelő ezáltal, amelyről úgy gondolja, hogy érdekli az Érintettet a böngészési 
szokásai alapján, ezáltal kevesebb olyan véletlenszerűen megjelenő reklámot vagy 
tartalmat fog látni, amely kevésbé esik egybe az Érintett igényeivel. Ezen adatkezelés 
során személyes adat kezelésre nem kerül sor, az adatokat összesítve és anonimizáltan 
kezeli az Adatkezelő. 
A marketing sütik külső reklámtársaságoktól érkeznek (Harmadik Fél sütijei) és az 
Érintett által látogatott honlapokról gyűjt információt annak érdekében, hogy az 
Érintettnek célcsoportra irányuló reklámot készítsen. Ezek adatkezelője  
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GOOGLE ANALYTICS 
A honlap Google Analytics-et, a Google Inc. („Google”) webes elemző szolgáltatását 
használja. Ennek során a Google Analytics a süti egy meghatározott formáját használja, 
amelyet az Ön számítógépe tárol, és amely lehetővé teszi a honlap Ön által történő 
használatának elemzését. A süti által a honlap Ön általi használatáról létrehozott 
információt általában egy, az Egyesült Államokban található Google szerverre 
továbbítják, majd ott tárolják. 
A sütik tárolását megakadályozhatja Ön, ha a böngésző szoftverének használata során 
a megfelelő beállításokat alkalmazza. Emellett a https://tools.google.com/dlpage/
gaoptout?hl=en címen elérhető böngésző beépülő modul letöltésével és telepítésével 
megakadályozhatja, hogy a Google rögzítse és kezelje a süti által létrehozott, a honlap 
Ön által történő használatával kapcsolatos adatokat (beleértve az IP címét). 
A honlap a Google Analytics-et használja a felhasználói azonosítón keresztül 
megvalósuló látogatóáramlás eszköztől független elemzésére is. Az Ön által történő 
használat különböző eszközök közötti követését kikapcsolhatja a Google fiókjában az 
„Információim”, „Személyes információk” alatt. 
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Milyen jogszabályok vonatkoznak adatkezelésünkre, milyen jogai vannak és hová 
fordulhat kérdéseivel, panaszával? 
Adatainak kezelése a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése 
tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 
95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016. április 17-i 2016/679/EU 
európai parlamenti és tanácsi rendelet (általános adatvédelmi rendelet, a továbbiakban: 
GDPR), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 
szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) alapján történik. E jogszabályokban foglalt jogait 
(előzetes tájékozódáshoz való jog, helyesbítéshez, tiltakozáshoz, törléshez, 
hozzáféréshez, adatkezelés korlátozásához, adathordozhatósághoz való jog) a cookie-k 
használata során is érvényesítheti, a technika természetéből fakadóan az 
értelmezhetőség keretein belül. 
További információért bizalommal forduljon hozzánk, mint Adatkezelőhöz: 
Rotovill Kft. (7631 Pécs, Csikor K. u. 26., info@rotovill.hu, Tel.: +3672442478; 
+3672443533) 

Személyes adataira vonatkozó jogainak megsértése esetén a hatósághoz az alábbi 
elérhetőségen nyújthatja be panaszát: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság 
Hatóság - 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.; levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 9; 
e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu. 

Továbbá lakhelye vagy tartózkodás helyi szerint illetékes bírósághoz is fordulhat 
jogorvoslatért. 

mailto:info@rotovill.hu
mailto:ugyfelszolgalat@naih.hu
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