
A cookie-k honlapokon történő alkalmazásával kapcsolatos tájékoztató 

Az anonim látogatóazonosítók (sütik) olyan fájlok vagy információk, amelyek az érintett felhasználó 

számítógépén, internetes készülékén, okostelefonján, iPadjén kerülnek tárolásra a fenti két honlap 

meglátogatásakor. Az adatkezelő nem alkalmaz és nem engedélyez a weboldalakon olyan sütiket, 

amelynek eredményeképpen harmadik személyek a felhasználó hozzájárulása nélkül adatokat 

gyűjthetnek.  

Az adatkezelő kizárólag olyan sütiket alkalmaz, amelyekről egyértelműen meg lehet állapítani, hogy 

milyen adatokat kezelnek a sütin keresztül, illetve milyen célból és mely harmadik személy számára 

gyűjtenek adatokat, amennyiben erre sor kerül.  

A hatályban lévő adatvédelmi irányelvre épülő 2012/4. számú vélemény alapján a felhasználó által 

rögzített adatokat tároló sütikről, a hitelesítési munkamenet sütikről, a felhasználóközpontú sütikről, a 

multimédia-lejátszó munkamenet sütikről, a terheléskiegyenlítő munkamenet sütikről, illetve a 

felhasználói felület testreszabását segítő munkamenet sütikről az érintettet előzetesen tájékoztatni 

szükséges, azokhoz az érintett hozzájárulása azonban nem szükséges. Egyéb sütik alkalmazása esetén 

az érintett előzetes hozzájárulását is be kell szerezni. 

Az adatkezelő figyelemmel van az elektronikus hírközlés során a magánélet tiszteletben tartásáról és a 

személyes adatok védelméről, valamint a 2002/58/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 

elektronikus hírközlési adatvédelmi rendelet tervezetében foglaltakra is, mely szerint: 

 

A végberendezések adatkezelési és -tárolási kapacitásainak használata és a végfelhasználók 

végberendezéseiről való – egyebek mellett a végberendezés szoftvereivel és hardverével kapcsolatos – 

adatgyűjtés az érintett végfelhasználón kívül mindenki számára tilos, kivéve, ha az alábbi okok 

valamelyike indokolja:  

 

a) kizárólag az elektronikus kommunikáció elektronikus hírközlő hálózaton keresztüli továbbításához 

szükséges; vagy 

b) a végfelhasználó a hozzájárulását adta; vagy 

c) a végfelhasználó által igényelt, információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtásához 

szükséges; vagy 

d) online közönségméréshez szükséges, amennyiben a mérést a végfelhasználó által igényelt, 

információs társadalommal összefüggő szolgáltatást nyújtó szolgáltató végzi. 

Az adatkezelő kizárólag olyan sütiket használ, melyek a szolgáltatás igénybevételéhez, a honlap 

könnyebb használatához szükségesek. 

Az adatkezelő által alkalmazott sütikről nyújtott előzetes tájékoztatás: 

Süti neve Adatok, 

melyekhez a süti 

hozzáfér 

Süti élettartama Funciója (ezért 

alkalmazzuk) 

Mozilla, 

Chrome, 

Explorer 

vonatkozó 

menüpontja 

__cfduid Zendesk Live Chat 

ID 

1 hónap Chat működéséhez 

szükséges. 

 



__zlcmid Zendesk Live Chat 

ID 

1 év 1 hónap Chat működéséhez 

szükséges. 

 

wordpress_{hash} Session id session Wordpress admin 

működéséhez 

szükséges. 

 

wordpress_logged_in_{hash} Session id session Wordpress admin 

működéséhez 

szükséges. 

 

wordpress_test_cookie Engedélyezve 

vannak-e a 

böngészőben a 

cookie-k 

 

session 

 

Wordpress admin 

működéséhez 

szükséges. 

 

wp-settings-{user_id} Wordpress admin 

beállítások 

1 év Wordpress admin 

működéséhez 

szükséges. 

 

wp-settings-time-{user_id} Wordpress admin 

beállítások dátuma 

1 év Wordpress admin 

működéséhez 

szükséges. 

 

Facebook Pixel cooki-jai Böngészési adatok session, 1 év, 2 év Segít abban, hogy 

releváns tartalmú 

hirdetéseket 

jelenítsünk meg. 

 

 

Bármely, a honlappal kapcsolatos kérdés esetén az adatkezelőtől további tájékoztatás kérhető. 

Kapcsolatfelvételhez ajánljuk az info@greenspark.hu vagy a fekete.olga.dr@gmail.com 

elérhetőséget, ahol az adatvédelmi tisztviselőnk, Dr. Fekete Olga fogadja kérdéseit. Elérheti továbbá 

adatvédelmi tisztviselőnket a 7400 Kaposvár, Kossuth Lajos u. 12. postai elérhetőségen is. 

 

A Greenspark.hu Kft. teljes adatkezelési szabályzata itt érhető el: 

www.ligapenzugyiportal.hu//greenspark-adatkezelesi-tajekoztato 

mailto:info@greenspark.hu
http://www.ligapenzugyiportal.hu/greenspark-adatkezelesi-tajekoztato

