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ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ – COOKIE KEZELÉS A HONLAPON 
KLAPKA ÁLLATEGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT  
KISÁLLAT SZEMÉSZETI KÖZPONT KFT. | 2092 BUDAKESZI, KLAPKA U. 2. | ADÓSZÁM: 24071242-2-13 

COOKIE (SÜTI) KEZELÉS 
ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 

Megfelelve az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendeletének (GDPR) és az Országgyűlés által elfogadott 2011. 
évi CXII törvény rendelkezéseinek, a honlappal kapcsolatos cookie-k kezeléshez az alábbi tájékoztató szükséges. 

Vállalkozás:  
Kisállat Szemészeti Központ Kft. (2092 Budakeszi, Klapka u. 2. | Adószám: 24071242-2-13) 

A Vállalkozás által üzemeltetett weboldalak: 
www.allatorvos.net | www.allatorvos-szemeszet.hu 

MIK AZOK A COOKIE-K (SÜTIK) ÉS HOGYAN KEZELJÜK ŐKET?  

A sütik olyan kisméretű adatfájlok (továbbiakban: sütik), amelyek a weboldalon keresztül a weboldal használatával kerül-
nek az Ön számítógépére úgy, hogy azokat az Ön internetes böngészője menti le és tárolja el. A leggyakrabban használt 
internetes böngészők (Chrome, Firefox, stb.) többsége alapbeállításként elfogadja és engedélyezi a sütik letöltését és hasz-
nálatát, az viszont már Öntől függ, hogy a böngésző beállításainak módosításával ezeket visszautasítja vagy letiltja, illetve 
Ön a már a számítógépen lévő eltárolt sütiket is tudja törölni.  A sütik használatáról az egyes böngészők „súgó” menüpontja 
nyújt bővebb tájékoztatást.  

Vannak olyan sütik, amelyek nem igénylik az Ön előzetes hozzájárulását, ezekről weblapunk az Ön első látogatásának 
megkezdésekor ad rövid tájékoztatást, ilyenek például a hitelesítési, multimédia lejátszó, terheléskiegyenlítő, a felhaszná-
lói felület testre szabását segítő munkamenet-sütik, valamint a felhasználó-központú biztonsági sütik. 

A hozzájárulást igénylő sütikről – amennyiben az adatkezelés már az oldal felkeresésével megkezdődik – a Vállalkozás az 
első látogatás megkezdésekor tájékoztatja Önt és kérjük az Ön hozzájárulását.  

A teljesítmény sütik elfogadása nem kötelező, a Vállalkozás azonban nem vállal felelősséget azért, ha a sütik engedélye-
zése hiányában a weblapunk esetleg nem az elvárt módon működik. 

 

A SÜTIK ALKALMAZÁSÁNAK SZABÁLYAI 

A Vállalkozás többféle sütit alkalmazhat: 

1. Olyan ideiglenes sütiket (session), amelyek technikailag elengedhetetlenül szükségesek a munkamenethez és céljuk, 
hogy az Érintett gördülékenyen és problémamentesen valamint biztonságosan használhassa a weblapot. Az adatke-
zelés célja a honlap megfelelő működésének biztosítása. 
A session-típusú rövid programok nem települnek a látogató gépére végérvényesen, azok a szerveren futnak és csak 
a látogatás során kerülnek kapcsolatba a felhasználó eszközével. .A munkamenet befejezésével illetve a böngésző 
bezárásával ezen sütik automatikusan törlődnek.  
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2. Olyan sütiket, amelyek az Érintett hozzájárulását igénylik és amelyek célja, hogy a látogató beállításait a honlap meg-
jegyezze. A látogató a szolgáltatást igénybevételét megelőzően és a szolgáltatás igénybevétele során is bármikor 
megtilthatja az adatkezelést. Az adatok nem kapcsolhatók össze az Érintett azonosító adataival és hozzájárulása nél-
kül nem adhatók át harmadik személynek. Az adatkezelés célja a szolgáltatás hatékonyságának növelése valamint a 
honlap használatának kényelmesebbé tétele. Az adatkezelés jogcíme az Érintett hozzájárulása. Az adatkezelés idő-
tartama hat hónap. 

A jelenlegi szabályozás értelmében nem szükséges beszerezni a hozzájárulást az alábbi süti típusokhoz, ezek alkalmazá-
sáról elegendő csak tájékoztatást nyújtani: 

- A felhasználó által rögzített adatokat tároló sütik („user-input cookies”). 

- A hitelesítési munkamenet-sütik („authentication cookies”). 

- A felhasználóközpontú biztonsági sütik („user centric security cookies”). 

- A multimédia-lejátszó munkamenet sütik („multimedia player session cookie”). 

- A terheléskiegyenlítő munkamenet sütik („load balancing session cookies”). 

- A felhasználói felület testre szabását segítő munkamenet sütik („user interface customization cookies”). 

EGYÉB FONTOS SZABÁLYOK 

 A Vállalkozás nem alkalmaz illetve nem engedélyez a honlapján olyan sütiket, amelynek nyomán harmadik szemé-
lyek a felhasználó hozzájárulása nélkül adatot gyűjthetnek.  

 A Vállalkozás kiemelt figyelmet fordít az un. social plug-in modulok alkalmazására, így különösen arra, hogy azokon 
keresztül a közösségi oldalak elhelyeznek-e olyan sütiket, amelyek alkalmasak a felhasználók tevékenységének nyo-
mon követésére vagy más módon adatot gyűjtenek-e a felhasználókról. 

 A Vállalkozás csak olyan sütiket alkalmaz, amelyekről egyértelműen meg tudja állapítani, hogy a honlap vagy we-
báruház milyen adatokat kezel a sütin keresztül, illetve milyen célból és mely harmadik személyek számára gyűjtenek 
adatokat.  

 Amennyiben a Vállalkozás nincs pontosan tisztában valamely süti alkalmazásával együtt járó adatgyűjtéssel, akkor 
nem alkalmazza az adott sütit a honlapján. 

  

MILYEN COOKIE-KAT (SÜTIKET) HASZNÁLUNK?  

A cookie-k egyrészt lehetnek „állandó” vagy „ideiglenes” cookie-k. Az állandó cookie-t a böngésző egy meghatározott 
időpontig tárolja, feltéve, hogy azt Ön korábban nem törli, az ideiglenes cookie azonban a böngésző becsukásával auto-
matikusan törlődne. 

A cookie-k másrészt lehetnek „saját” vagy „harmadik fél” cookie-k. A saját cookie-kat a Vállalkozás honlapjai, míg a har-
madik fél cookie-kat (például a Google Analytics által használt cookie-kat) a Vállalkozás használja, de tőle független szol-
gáltatók helyezik el a felhasználó számítógépén. 
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SZÜKSÉGES COOKIE-K 

A szükséges cookie-k a rendszer működéséhez feltétlenül szükségesek, azok nélkül a honlap nem használható rendelte-
tésszerűen. Ezen cookie-k használata a Vállalkozás jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, a felhasználó hozzájáru-
lása nélkül használhatók és nem kapcsolhatók ki. 

 

NÉV SZOLGÁLTATÓ CÉLJA KEZELT ADATOK 
ADATKEZELÉS 
MAXIMÁLIS 

IDŐTARTAMA 

__cfduid 
HTTP cookie 

WordPress     WP 
Security  clou-
dflare.com 

A honlap biztonsági funkcióinak 
helyes működése. 

A funkcióhoz szükséges adatok, 
melyek nem tartalmaznak sze-
mélyazonosításra alkalmas infor-
mációt. 

6 hónap 

_biz_flagsA, _biz_nA, 
_biz_pendingA, 
_biz_sid, _biz_uid 

WordPress     WP 
Security  clou-
dflare.com 

A honlap biztonsági funkcióinak 
helyes működése, a honlap és a 
felhasználók biztonsági védelme. 

A funkcióhoz szükséges adatok, 
melyek nem tartalmaznak sze-
mélyazonosításra alkalmas infor-
mációt. 

1 év 

optimizelyBuckets, op-
timizelyEndUserId, opti-
mizelySegments 

WordPress     WP 
Security  clou-
dflare.com 

A felhasználói folyamatok optimi-
zálása és biztonságának felügye-
lete. 

A funkcióhoz szükséges adatok, 
melyek nem tartalmaznak sze-
mélyazonosításra alkalmas infor-
mációt. 

10 év 

surbma-gpga allatorvos.net A GDPR cookie szabályzat elfoga-
dása. Az elfogadás vagy blokkolás ténye. 6 hónap 
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TELJESÍTMÉNY COOKIE-K 

A Teljesítmény cookie-k nem feltétlenül szükségesek a honlap használatához. Ezekre a cookie-kat a Vállalkozás ahhoz 
használja, hogy anonim módon mérni tudja oldalai teljesítményét és jobban megértse általa látogatók igényeit. Ezen 
statisztikai adatok felhasználásával a Vállalkozás javíthatja weboldalait.  

A teljesítmény cookie-k használatára kizárólag az Ön hozzájárulása esetén kerül sor és a hozzájárulását a „Cookie beállí-
tásoknál” bármikor visszavonhatja a teljesítmény cookie-k kikapcsolásával vagy a böngészője megfelelő beállítása alatt. 

 

NÉV SZOLGÁLTATÓ CÉLJA KEZELT ADATOK 

ADATKEZELÉS 
MAXIMÁLIS 

IDŐTAR-
TAMA 

1P_JAR Google apis.go-
ogle.com 

Weboldal statisztika és konverzió 
mérés. Anonim statisztika 1 hónap 

APISID,  SAPISID Google apis.go-
ogle.com 

GooglePlus kedvelés és megosz-
tás felügyelete. Anonim statisztika 2 év 

CONSENT Google apis.go-
ogle.com 

Google Maps szolgáltatáshoz 
szükséges. Anonim statisztika 2 év 

SSID 
HTTP cookie  

Google apis.go-
ogle.com Google Maps adatok mentése. Anonim statisztika 2 év 

HSID, SID 
HTTP cookie 

Google apis.go-
ogle.com 

A felhasználó Google fiókjához 
tartozó digitálisan aláírt és titkosí-
tott adatainak biztonsági véd-
elme. 

Anonim statisztika és biztonság 2 év 

IDE 
HTTP cookie 

Google 
doubleclick.net  

Testreszabott Google hirdetések-
hez szükséges elemzés. Anonim statisztika 6 hónap 

NID 
HTTP cookie 

Google apis.go-
ogle.com 

Testre szabott Google hirdetések-
hez szükséges elemzés. Anonim statisztika 6 hónap 

OGPC Google apis.go-
ogle.com 

YouTube és/vagy Google videók 
beágyazása. Anonim adatok 6 hónap 

OTZ Google apis.go-
ogle.com 

A felhasználó által aktivált közös-
ségi bővítmény működése. Anonim adatok 6 hónap 
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S 
HTTP cookie 

Google apis.go-
ogle.com Google követés működése. Anonim adatok Session 

SIDCC Google apis.go-
ogle.com 

Google felhasználók adatainak 
védelme. Anonim adatok és biztonság 3 hónap 

_ga 
HTTP cookie 

Google Google-
Analytics apis.go-
ogle.com 

A honlap felhasználói statsizti-
kája. 

Anonim felhasználói adatok: url, 
oldal címe, böngésző neve, képer-
nyő mérete, java, flash verzió, lo-
káció, nyelv stb. 

2 év 

_gat 
HTTP cookie  

Google Google-
Analytics apis.go-
ogle.com 

A honlap felhasználói statsizti-
kája. 

Anonim felhasználói adatok: url, 
oldal címe, böngésző neve, képer-
nyő mérete, java, flash verzió, lo-
káció, nyelv stb. 

Session 

_gid 
HTTP cookie  

Google Google-
Analytics apis.go-
ogle.com 

A honlap felhasználói statsizti-
kája. 

Anonim felhasználói adatok: url, 
oldal címe, böngésző neve, képer-
nyő mérete, java, flash verzió, lo-
káció, nyelv stb. 

1 nap 

act Facebook sta-
ticxx.facebook.com 

Munkamenet cookie a munkame-
net elemzés kutatása céljából. Anonim statisztika Session 

presence Facebook sta-
ticxx.facebook.com 

Munkamenet cookie az oldal 
funkciói és szolgáltatásai elemzé-
sének kutatása céljából. 

Anonim statisztika Session 

xs 
HTTP cookie 

Facebook sta-
ticxx.facebook.com 

Munkamenet azonosítás azonosí-
tás a Facebook felé. 

Az c_user cookie-val együttesen 
az identitás és annak hitelesítése.  6 hónap 

c_user Facebook sta-
ticxx.facebook.com 

Felhasználói azonosítás a Face-
book felé. 

Az xs cookie-val együttesen az 
identitás és annak hitelesítése. 6 hónap 

datr 
HTTP cookie 

Facebook sta-
ticxx.facebook.com 

A böngészőket azonosítja bizton-
ság és az oldal integritása érdeké-
ben. 

Böngészőazonosító és időbélyeg. 2 év 

sb 
HTTP cookie 

Facebook sta-
ticxx.facebook.com 

Böngészőazonosítás a bejelentke-
zés céljából. 

Felhasználó- és böngészőazono-
sító, időbélyeg, és egyéb adatok.  2 év 

fr 
HTTP cookie 

Facebook sta-
ticxx.facebook.com 

Testre szabott Facebook hirdetés 
relevancia és megjelenés. 

Felhasználó- és böngészőazono-
sító, időbélyeg, és egyéb adatok. 3 hónap 

 



 6 /6 oldal v2.1 | 2018.05.23. 

A teljesítmény cookie-k harmadik felektől származnak, ezért bővebb információt a cookie-k működéséről a harmadik fél 
szolgáltatók adatkezelési tájékoztatójából kaphat.  

Google Adatvédelmi és Általános Szerződési Feltételek: 
https://policies.google.com/privacy 

A Google által használt cookie-k típusai: 
https://policies.google.com/technologies/types 

Facebook Adatkezelési Szabályzat: 
https://www.facebook.com/about/privacy/update 

 

Budakeszi, 2018.05.23. 
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