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Cookie szabályzat – általános információk 

  
Az úgynevezett cookiek, vagy másnéven sütik olyan kis fájlok, amelyek akkor kerülnek a számítógépre, amikor valaki felkeres 
egy weboldalt, jelen esetben a www.creditforte.hu weboldalt. A cookiek számos funckióval rendelkeznek, pl: a munkamenet 
vagy (szükségszerű) sütik. Ezek feltétlenül szükségesek az oldal böngészéséhez és megfelelő használásához. Ezek a sütik 
csak az adott felületen működnek és csak addig, amíg az oldalon vagyunk, ha kilépünk a böngészőből automatikusan törlődnek. 
A sütik segítségével honlapunk teljesítményét igyekszünk javítani és azt felhasználóbaráttá tenni. Ugyanakkor ahhoz, hogy ezt 
megtehessük, a felugró ablakban engedélyezni szükséges a cookiek használatát. Önnek lehetősége van az internet beállítások 
között letiltani a sütik megjelenítését, viszont ez a honlap nem megfelelő működését eredményezheti (pl: a szükségszerű sütik 
letiltása). Amennyiben további információra van szüksége a cookiekról, az alábbi weboldalon részletes leírtást talál: 
http://www.allaboutcookies.org/  
 

Cookiek kezelése 
 
Az Adatkezelő, illetve a megjelölt külső Adatfeldolgozók a testre szabott kiszolgálás érdekében az Érintett számítógépén kis 
adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyeznek el és olvasnak vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit 
kezelő Adatfeldolgozónak lehetősége van összekapcsolni az Érintett aktuális látogatásai során elmentett adatait a korábbiakkal, 
de kizárólag a saját tartalma tekintetében. 
 

Adatkezelő a következő cookie-t használja: 
 
Átmeneti (session) cookie: a session cookie-k az Érintett látogatása után automatikusan törlődnek. Ezek a cookie-k arra 
szolgálnak, hogy az Adatkezelő Honlapja hatékonyabban és biztonságosabban tudjon működni, tehát elengedhetetlenek ahhoz, 
hogy a Honlap egyes funkciói vagy egyes alkalmazások megfelelően tudjanak működni. 
Állandó (persistent) cookie: állandó cookie-t is használ az Adatkezelő a jobb felhasználói élmény érdekében (pl. optimalizált 
navigáció nyújtása). Ezek a cookie-k hosszabb ideig kerülnek tárolásra a böngésző cookie file-jában. Ennek időtartama attól 
függ, hogy az Érintett az internetes böngészőjében milyen beállítást alkalmaz.  
A legtöbb böngésző menüsorában található „Segítség” funkció, tájékoztatást nyújt arra vonatkozóan, hogy az Érintett saját 
böngészőjében  

- hogyan tudja letiltani a cookie-kat,  
- hogyan fogadhat el új cookie-kat,  
- hogyan adhat utasítást böngészőjének arra, hogy új cookie-t állítson be, vagy  
- hogyan kapcsoljon ki egyéb cookie-kat. 

  
1.         Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: Egyedi azonosítószám, dátumok, időpontok 
2.         Az érintettek köre: A weboldalt látogató valamennyi érintett 
3.         Az adatkezelés célja: A felhasználók azonosítása és a felhasználói élmény javítása 
4.         Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: 

  

Süti típusa Adatkezelés jogalapja Adatkezelés időtartama 
Kezelt adatkör, 
adatkezelés célja 

Munkamenet sütik 
(session) 

  

Az elektronikus kereskedelmi 
szolgáltatások, valamint az információs 
társadalmi szolgáltatások egyes 
kérdéseiről szóló 2001. CVIII. törvény 
(Elkertv.) 13/A. § (3) bekezdése 

A vonatkozó 
látogatói munkamenet 
lezárásáig tartó időszak 

  

név, email cím, azonosító 
  

Állandó süti 
.(persistent) 

Az elektronikus kereskedelmi 
szolgáltatások, valamint az információs 
társadalmi szolgáltatások egyes 
kérdéseiről szóló 2001. CVIII. törvény 
(Elkertv.) 13/A. § (3) bekezdése 

A süti elfogadásától 
számított öt évig. 

rendszerüzenet 
elfogadása 

       
 

http://www.creditforte.hu/
http://www.allaboutcookies.org/
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5.       Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: A cookie-k használatával nem kezel személyes 
adatokat az adatkezelő 

6.       Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az érintettnek lehetőségük van a cookie-kat törölni a 
böngészők Eszközök/Beállítások menüjében általában az Adatvédelem menüpont beállításai alatt. 

7.       Az adatkezelés jogalapja: Az érintettől hozzájárulás nem szükséges, amennyiben a cookie-k használatának kizárólagos 
célja az elektronikus hírközlő hálózaton keresztül történő közléstovábbítás vagy arra az előfizető vagy felhasználó által 
kifejezetten kért, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtásához a szolgáltatónak feltétlenül szüksége 
van. 

 
Cookie szabályzat utolsó módosításának dátuma: 2019.07.05. 
 
 

 


