
COOKIE TÁJÉKOZTATÓ 

Amikor egy weboldalt látogat meg, a weboldal információkat tárolhat el böngészőjében, vagy nyerhet ki onnan 

sütinek (cookie) nevezett adatcsomagok formájában. A mi weboldalunkon is cookie-kat, vagy hasonló technológiai 

megoldásokat alkalmazunk. 

JELEN TÁJÉKOZTATÓ CÉLJA 

Az alexanderbhackman.com Weboldal üzemeltetője a DIGITAL SERVICE PROVIDER Kft. (Cégjegyzékszám: 

13-09-170320; Adószám: 24936309-2-13; Székhely: 2310 Szigetszentmiklós, Komp utca 15. 15/C. ép.) továbbiakban: 

„Adatkezelő”.  

E tájékoztatót annak érdekében hoztuk létre, hogy a cookie-k felhasználó eszközére, az Ön eszközére való 

telepítéséhez szükséges hozzájárulásának megadásához minden információt rendelkezésére bocsátsunk. 

A cookie-k által kezelt információk vonatkozhatnak Önre, a böngészési preferenciáira vagy a böngészőjének típusára 

és az esetek túlnyomó részében arra használják, hogy a weboldal kívánt működését biztosítsák, javítsák a böngészési 

élményt vagy személyre szabott ajánlatokat kínáljanak a látogatók számára. Az Ön azonosítása ezen információk 

alapján általában nem lehetséges, csupán személyre szabott böngészési élményt nyújtanak. 

Tiszteletben tartjuk az Ön jogait és privát szféráját, így lehetővé tesszük Önnek, hogy egyes esetekben letiltsa a 

cookie-k használatát. Néhány, feltétlenül szükséges cookie használata azonban nélkülözhetetlen a weboldalunk 

működtetéséhez, ezekről a továbbiakban részletes tájékoztatást nyújtunk. 

MILYEN COOKIE KATEGÓRIÁKAT KÜLÖNBÖZTETHETÜNK MEG? 

Feltétlenül Szükséges (Absolutely Necessary) Cookie Kategória 

Ezek a cookie-k a weboldal működését biztosítják és nem kapcsolhatók ki. Többségében csak olyan esetben lépnek 

működésbe, ha Ön valamilyen interaktív funkciót használ a weboldalon, például beállítja adatvédelmi preferenciáit. 

Beállíthatja böngészőjét, hogy figyelmeztesse Önt vagy blokkolja ezeket a cookie-kat, de ez esetben a weboldal 

működésképtelenné válhat. Ezek a sütik nem tárolnak az Ön azonosítására használható adatokat. 

Analítikai, Teljesítmény-Monitoring Cookie Kategória 

Az elemzési cookie-k lehetővé teszik számunkra, hogy mérjük a portál forgalmát és annak forrásait, hogy javíthassuk 

a teljesítményét. Segítenek nekünk a legnépszerűbb és legkevésbé népszerű oldalak azonosításában, segítségükkel 

láthatjuk továbbá, hogy milyen sorrendben tekintik meg őket látogatóink. 

Ezeket az adatokat összesített formában látjuk, így teljesen névtelenek. Amennyiben letiltja ezeket a sütiket, 

látogatásai nem kerülnek be az összesített statisztikába és nem tudjuk majd mérni a weboldal teljesítményét. 

Marketing/Targetálási Cookie Kategória 

A marketing, vagy ehhez kapcsolódó targetálási cookie-kat esetlegesen promóciós tevékenységet folytató 

partnereink helyezhetik el weboldalunkon és azt a célt szolgálják, hogy az adott partner információt gyűjtsön az Ön 

érdeklődéséről és releváns hirdetéseket jeleníthessen meg Önnek más weboldalakon. 

Az Ön azonosítására közvetlenül alkalmas adatokat ezen sütik nem tárolnak, de készülékének és/vagy 

böngészőjének egyedi felismerésére alkalmasak. Amennyiben letiltja ezeket a sütiket, kevésbé célzott, kevésbé 

releváns hirdetésekkel fog találkozni más weboldalakon. 

A fenti csoportosítást megjeleníthetjük a cookie tárolás időtartama alapján is – akár egy munkamenetre (session) 

akár állandó (persistent) cookie-k csoportjaiként vagy a cookie-t elhelyező fél személye alapján – saját (first) vagy 

harmadik fél (third-party) cookie-k. 

ÁLTALUNK HASZNÁLT COOKIE-K CSOPORTJAI 

FELTÉTLENÜL SZÜKSÉGES (ABSOLUTELY NECESSARY) COOKIE KATEGÓRIA 



cookie 

típusa/célja 
cookie neve érvényességi Ideje további információk szolgáltató 

Cloudfare 

működtetése 

 

__cfduid 

 
29 nap 

A Cloudfare.com szolgáltatása számára 

biztosítja a biztonsági felhasználók 

azonosítását.  

További információ: 

https://www.cloudflare.com/privacypolicy/ 

saját cookie 

Woocommerce 

webshop plugin 

működése a 

kosár 

tartalmának 

megjegyzése 

céljából 

wc_cart_hash_# Munkamenet 
A felhasználó munkamenetéhez 

kapcsolódó azonosítójának eltárolása. 
saját cookie 

Woocommerce 

működtetésére 

szolgáló cookie 

wc_fragments_# Munkamenet 
A felhasználó munkamenetéhez 

kapcsolódó azonosítójának eltárolása. 
saját cookie 

Cookie teszt test_cookie 1 nap 

Annak ellenőrzése, hogy a felhasználó 

böngészője támogatja-e a Cookie-k 

futtatását.  

 

 

Marketing/Targetálási Cookie Kategória 

cookie 

típusa/célja 
cookie neve 

érvényességi 

Ideje 
további információk szolgáltató 

Személyre 

szabott 

hirdetések 

 

IDE 1 év 

A Google Doubleclick által 

biztosított cookie amely 

különböző hirdetési termékek 

kézbesítésére szolgál. A cookie 

rögzíti a felhasználó kattintását 

egy hirdetésre, hogy felmérje a 

hirdetések hatékonyságát.  

harmadik fél cookie 

további info: 

doubleclick.net 

Személyre 

szabott 

hirdetések 

 

tr munkamenet 

A Facebook által biztosított cookie 

amely különböző hirdetési 

termékek kézbesítésére szolgál. 

harmadik fél cookie 

további info: 

facebook.com  

www.facebook.com/about/privacy 



Beágyazott 

Youtube videó 

lejátszása 

YSC 

yt-remote-cast-

installed 

yt-remote-connected-

devices 

yt-remote-device-id 

yt-remote-fast-check-

period 

yt-remote-session-app 

yt-remote-session-

name 

munkamenet 

(kivétel: yt-

remote-

device-id; 

folyamatos) 

Youtube videó lejátszásának 

kapcsán a felhasználó 

videómegtekintési preferenciáinak 

követése, egyedi azonosítása, 

illetve a felhasználó által használt 

internetkapcsolat 

sávszélességének becslése. 

harmadik fél cookie 

további info: 

youtube.com 

https://policies.google.com/privacy 

 

COOKIE BEÁLLÍTÁSOK MÓDOSÍTÁSA 

A cookie-k használatát szabályozhatja a weboldalunk megnyitásakor felugró ablakban, illetve azt követően a 

képernyő alján található beállítások (fogaskerék ikon) funkcióra kattintva is.  

A láblécben továbbá elérheti az adatvédelmi nyilatkozatunkat is, amelyben további tájékoztató anyagokat találhat 

a weboldalunk által alkalmazott adatvédelmi megoldásokról, illetve az adatkezelésünk részleteiről.  


