
COOKIE-K 

Cookie használat 

A www.ormansagiolajok.hu honlap használhatóságának megkönnyítése érdekében kisméretű adatfile-

okat, ún. sütiket (cookies) használ. 

  

 

A cookie-ról? 
A sütiket a meglátogatott weboldalak helyezik el az Ön számítógépén és olyan információt tartalmaznak, mint 

például az oldal beállításai vagy a bejelentkezés állapota. A cookie-k tehát a felkeresett weboldalak által 

létrehozott kis fájlok. A böngészési adatok mentésével javítják a felhasználói élményt. A cookie-k segítségével a 

weboldal emlékezik a webhely beállításaira, és helyileg releváns tartalmakat kínál fel. 

A weblap látogatóinak számítógépére Társaságunk weboldala egy kis fájlt (cookie) küld annak érdekében, hogy 

a látogatás ténye és ideje megállapítható legyen. Erről a Társaságunk a weblap látogatóját tájékoztatja. 

Az adatkezelésben érintettek köre a weboldal látogatói. Az adatkezelés célja többletszolgáltatás, azonosítás, a 

látogatók nyomon követése. 

Az adatkezelés jogalapja. Az Ön hozzájárulása nem szükséges, amennyiben a sütik használatához a 

szolgáltatónak feltétlenül szüksége van. 

Az adatok köre: egyedi azonosítószám, időpont, beállítási adatok. 

A cookie-k segítségével lehetővé válik, hogy a honlap tároljon bizonyos, az Ön honlap használatával kapcsolatos 

információkat. Mikor Ön újra felkeresi a honlapot, a web böngésző visszaküldi ezeket a cookie-kat, hogy a 

honlap felismerhesse Önt és emlékezhessen például a beállításaira (login, nyelv, betűtípus, egyéb megjelenítési 

beállítások), így azokat nem kell újra megadnia, amikor ismét meglátogatja az oldalt. A honlap használatával Ön 

elfogadhatja a cookie-k használatát. Az általunk használt cookie-k nem tárolnak semmilyen személyes adatot, ill. 

nem gyűjtenek személyhez köthető információkat. 

Önnek lehetősége van arra, hogy a sütiket a Beállítások menüpontban bármikor törölje a böngészőkből. Az 

adatok megismerésére jogosult a Társaságunk.  A sütik használatával nem kezel személyes adatokat az 

adatkezelő. 

Az adatok tárolási módja: elektronikus. 

  

Hogyan használjuk a cookie-kat? 
Website-unk oldalai cookie-k segítségével emlékeznek az alábbiakra: 

- az Ön megjelenítési beállításaira, mint például a betűméret, vagy a színek beállítása 

- az Ön által kiválasztott nyelvre 

- amennyiben Ön már beleegyezett (vagy nem) a sütik használatába ezen az oldalon …stb. 

  

A cookie-k szabályozása 
A honlap használatával Ön elfogadja, hogy mi cookie-kat helyezünk el a számítógépén vagy mobil eszközén. 

Azonban Ön szabályozhatja, vagy törölheti a cookie-kat. További információért látogasson el 

a http://www.aboutcookies.org weblapra. 

Ha Ön nem szeretne cookie-kat kapni kérjük, hogy állítsa be böngészőjén a cookie-k merevlemezről történő 

törlését, blokkolását vagy figyelmeztető jelzés küldését tárolásuk előtt. 

Ön törölheti az összes, a számítógépén található cookie-t, de kérjük, vegye figyelembe, hogy a cookie-k 

eltávolítása vagy letiltása hatással lehet a felhasználói élményre. Előfordulhat, hogy minden alkalommal 

manuálisan kell elvégeznie a különböző beállításokat, amikor az oldalra látogat, hiszen az összes felhasználói 

beállítás elvész, illetve egyes szolgáltatások és funkciók esetleg nem lesznek hozzáférhetőek. 

http://www.ormansagiolajok.hu/
http://www.aboutcookies.org/


Ez a weboldal a Google Inc. („Google”) webelemző szolgáltatásán a Google Analytics alkalmazást használja. A 

Google Analytics belső cookie-k (sütik) alapján állít össze jelentést ügyfelei részére a weblap felhasználóinak 

szokásairól. 

  

A weboldal üzemeltetőjének megbízásából a Google az információkat arra használja, hogy kiértékelje, hogyan 

használják a felhasználók a honlapot. További szolgáltatásként a honlap aktivitásával összefüggő jelentéseket 

készít weboldal üzemeltetőjének részére, hogy az további szolgáltatásokat teljesíthessen. Az adatokat a Google 

szerverei kódolt formátumban tárolják, hogy megnehezítsék és elejét vegyék az adatokkal való visszaélésnek. 

A Google Analytics letiltása az alábbiak szerint történhet. Idézet az oldalról: 

Azok a webhelyfelhasználók, akik nem szeretnék, hogy a Google Analytics JavaScript jelentést készítsen az 

adataikról, telepíthetik a Google Analytics letiltó böngészőbővítményét. A bővítmény megtiltja a Google 

Analytics JavaScript (ga.js, analytics.js, és dc.js) számára, hogy információkat küldjön a Google Analytics 

rendszernek. A böngészőbővítmény a legtöbb újabb böngészőben használható. A Google Analytics letiltó 

böngészőbővítménye nem akadályozza meg az adatküldést maga a webhely és más internetes elemzési 

szolgáltatások részére. 

https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=hu 

A Google adatvédelmi irányelvei: https://policies.google.com/privacy?hl=hu 

Az adatok felhasználásával és védelmével kapcsolatos információk részletesen a fenti hivatkozásokon érhetők el. 

Adatvédelem részletesen: 

https://static.googleusercontent.com/media/www.google.com/en//intl/hu/policies/privacy/google_privacy_policy

_hu.pdf 
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