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Utolsó frissítés: 2020. szeptember 22.

BEVEZETÉS

A Látóhatár Kiadó Kft. a https://pestbuda.hu weboldalt cookie-k, web beaconök 
és követő pixelek segítségével optimalizálhatja és személyre szabott 
szolgáltatást nyújt felhasználóinak, miközben azok a honlapot használják.

Jelen Cookie-szabályzat változtatásának jogát fenntartjuk. A frissítésekről a 
címsorban megadott „Utolsó frissítés” mező ad tájékoztatást. Minden 
változtatás azonnal hatályba lép, amint a frissített szabályzat felkerül honlapra. 
A Látóhatár Kiadó nem ad külön tájékoztatást ezekről a módosításokról.

Felhasználóinknak javasoljuk, hogy időszakosan olvassák újra jelen 
Szabályzatot, hogy a frissítésekről információt nyerjenek. A honlap folytatólagos
használata beleegyező magatartásnak minősül, és a Cookie-szabályzat 
bármilyen módosításának elfogadásaként kezeljük, amennyiben a Cookie-
szabályzat frissítése már megjelent a honlapon.

Jelen Cookie-szabályzat a Termly által készített ingyenes angol nyelvű sablon 
alapján készült.

SÜTIK HASZNÁLATA

A „cookie” (süti) olyan apró adatsor, amelyet a felhasználó eszközén helyezünk 
el és egyedi azonosítót rendel minden felhasználóhoz. A böngésző ezután 
minden alkalommal megosztja a honlappal az azonosítót, amikor interakció 
történik az oldalon. Az oldalon használt Cookie-k célja egyrészt nyomon követni,
hogy mely szolgáltatásokat használják a felhasználók, milyen beállításokkal 
használják a honlapot, és a belépés állapotát is ellenőrzik. Cookie-k segítségével
képet alkotunk arról, hogyan használják a honlapot a felhasználók és ez alapján 
javíthatjuk a felhasználói élményt.

A cookie-k típusai
 Szükséges cookie-k

A szükséges cookie-kat saját fejlesztőink helyezik el az oldalon és 
lehetnek ideiglenesek vagy tartósak. A szükséges sütik nélkül a honlap 
megfelelő működése nem garantálható és egyes funkciók vagy 
szolgáltatások (pl. belépés) nem lesznek elérhetők. Egyes szükséges sütik
letilthatók a böngésző beállításaiban, de kikapcsolásuk befolyásolhatja a 
honlap működését.

 Analitikai cookie-k
Az analitikai cookie-k azt figyelik, hogy egy adott felhasználó hogyan 
érkezett a honlapra és milyen interakciókat hajt végre, amikor az oldalon 
tartózkodik. Az analitikai sütik segítségével képet alkotunk arról, hogy 
mely szolgáltatások működnek a honlapon és mely oldalak javíthatók. 
Ezeket a sütiket fejlesztőink integrálják az oldalba, de harmadik féltől 
származnak.

 Harmadik féltől származó cookie-k, például hirdetési cookie-k
A harmadik féltől származó sütik olyan adatcsomagok, amelyeket a 
honlapon elérhető szolgáltatásokat nyújtó szolgáltatók helyeznek el a 

https://pestbuda.hu/
https://termly.io/resources/templates/cookie-policy-template/


felhasználó számítógépén (pl. Facebook megosztáshoz a belépés 
követése). Ezekkel a sütikkel a harmadik fél adatokat gyűjthet a 
felhasználóról. Az ilyen jellegű követő sütiket a felhasználó letilthatja 
böngészőjében.

A hirdetési cookie-kat hirdetésszolgáltatók helyezik el a felhasználó eszközén, 
hogy olyan hirdetéseket mutassanak az adott felhasználónak, amelyek leginkább
megfelelnek érdeklődési körének. Ezek a sütik teszik lehetővé, hogy a 
hirdetésszolgáltatók kövessenek egy adott felhasználót több oldalon keresztül, 
és változatos hirdetési tartalommal töltsék meg azokat, illetve mérjék, hogy egy 
adott hirdetést hányan és kik láttak. Az ilyen jellegű hirdetési cookie-k az adott 
eszközhöz kapcsolódnak és nem gyűjtenek személyes adatnak minősülő adatot. 
Ezek a sütik harmadik féltől származnak és nem feltétlen a honlap 
megnyitásához köthető jelenlétük a felhasználó eszközén.

A HONLAPON HASZNÁLT COOKIE-K

A pestbuda.hu jelenleg az alábbi sütiket használja:

Típus Név Cél Adatgyűjtés További információ

szüksége
s

PHPSESSI
D

Felhasználói 
élménnyel 
kapcsolatos 
adatokat 
tárol, 
amelyeket az 
oldal 
bezárása 
után töröl.

Nem gyűjt 
személyes 
adatokat.

Ez a sütit mindig 
törlésre kerül, amikor a 
felhasználó bezárja a 
honlapot.

szüksége
s
(tartós)

cookiecon
sent

A felhasználó 
sütihasználat
tal 
kapcsolatos 
nyilatkozatát 
tárolja.

Nem gyűjt 
személyes 
adatokat. 

A cookie a felhasználó 
eszközén tárolja a 
felhasználó azzal 
kapcsolatos 
nyilatkozatát, hogy 
további sütik 
elhelyezhetők-e az 
eszközön. A süti egy év 
után törlődik.

analitikai Google 
Analytics

_ga
_gat
_gid

A 
szolgáltatásh
oz 
kapcsolódó 
sütik 
segítségével 
látjuk a 
honlapra 
látogatok 
számát és a 

Gyűjtött 
adatok, 
többek között:
- A felhasználó
egyedi 
azonosítót 
kap, az IP 
cím nem 
hozzáférhető
, a 

Az analitikai süti 
használata a felhasználó
rögzített 
beleegyezéséhez kötött. 
Minden adatot 26 
hónapon keresztül 
tárolunk. Ezután 
aggregált adatként 
hozzáférhető marad a 
statisztikában, de az 



honlappal 
folytatott 
interakciót 
jellegét.

felhasználó 
nem 
azonosítható.

- Földrajzi 
hely

- Eszköz (PC, 
Mac, mobil, 
tablet)

- Operációs 
rendszer és 
rendszerverz
ió

- Böngésző és 
verzió

- Oldalbetöltés
sebessége

- Továbbító 
médium 
(direkt, 
organikus 
keresés, 
hirdetés, 
közösségi 
média stb.)

- Felhasználói 
interakciók 
(pl. 
felhasználó 
útja, oldalon 
töltött idő és 
interakciók 
száma)

adott látogatás 
statisztikai már nem 
láthatók. További 
információért 
látogasson a 
https://www.google.com
/ analytics/analytics/ 
címre.

Cookie-k kezelése

A böngészők többségében alapbeállítás a sütik fogadása. Ugyanakkor, a 
felhasználó törölhet, vagy letilthat bármilyen, vagy akár valamennyi sütit a 
böngésző beállításain keresztül. Valamennyi süti tiltása azonba, a honlap 
működését korlátozhatja.

A sütik kezeléséről a felhasználó eszközének beállításaiban vagy az alábbi 
oldalakon talál részletes tájékoztatást:

Apple Safari
Google Chrome
Microsoft Edge
Microsoft Internet Explorer
Mozilla Firefox
Opera
Android (Chrome)     
Blackberry
Iphone or Ipad (Chrome)
Iphone or Ipad (Safari)

https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DAndroid&hl=en&oco=1
https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DiOS&hl=en&oco=1
https://help.blackberry.com/en/blackberry-classic/10.3.1/help/mwa1334238823957.html
https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DAndroid&hl=en&oco=1
http://www.opera.com/help/tutorials/security/cookies/
https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences
https://support.microsoft.com/en-gb/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
https://privacy.microsoft.com/en-us/windows-10-microsoft-edge-and-privacy
https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=en
https://support.apple.com/kb/ph19214?locale=en_US
https://www.google.com/%20analytics/analytics/
https://www.google.com/%20analytics/analytics/


Továbá a Network Advertising Initiative’s Opt-Out Tool nevű bővítménnyel 
bizonyos harmadik féltől származó sütiket tilthat le a Felhasználó.

Egyéb felhasználókövető technológiák

A sütik mellett további felhasználókövető technológiák is jelen lehetnek a 
honapon, pl. követőpixel vagy adatgyűjtő-jelek (web beacon). Ezeknek célja, 
hogy személyre szabott és kellemes felhasználó élmény biztosítsanak. Az 
adatgyűjtőjel vagy követőpixel olyan apró elem vagy kép, amelyet honlapba 
vagy emailbe ágyaznak. Céljuk, hogy számszerű adatokat gyűjtsenek arról, hogy
hány felhasználó látogatott egy adott oldalra, vagy nyitott meg egy adott mailt. 
Rendkívül korlátozott mennyiségű adatot gyűjenek, pl. cookie azonosító, 
időpont, oldal leírása és címe. Az adatgyűjtőjeleket, illetve követőpixelek 
használatát nem lehet letiltani, de használhatóságuk korlátozható, a hozzájuk 
kapcsolódó sütik tiltásával.

Adatvédelmi nyilatkozat

A sütik által gyűjtött adatok felhasználásának és tárolásának módjával 
kapcsolatban az Adatvédelmi Nyilatkozat Látóhatár Kiadó – pestbuda.hu című 
dokumentum tartamaz információkat, amelyet a honlapon itt ér el. A honlap 
használatával a Felhasználó elfogadja jelen Cookie-szabályzatot és az 
Adavédelmi Nyilatkozatot. 

Kapcsolat

Amennyiben  kérdése  vagy  megjegyzése  van  jelen  szabályzattal  kapcsolatban
lépjen  kapcsolatba  velünk  az  alábbi  elérhetőségen:
szerkesztoseg@latohatarkiado.hu

https://pestbuda.hu/docs/adatvedelmi-nyilatkozat_pestbuda-hu.pdf
http://optout.networkadvertising.org/#!/
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