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ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 
SÜTIK ALKALMAZÁSÁRÓL A HANGBERLET.HU HONLAPON 

 

Az adatkezelő (Csollák Ferenc egyéni vállalkozó; székhely/levelezési cím: 1188 Budapest, Benjámin utca 27. B ép.; 
nyilvántartási szám: 50544017; adószám: 67645952-1-43; telefonszám: +36 30 551 1256, elektronikus elérhetőség: 
info@hangberlet.hu; a továbbiakban: „Adatkezelő”) az alábbiakban tájékoztatja a https://hangberlet.hu/ honlapon 
(„Honlap”) alkalmazott sütikkel kapcsolatos adatkezeléséről a Honlapra látogatókat („Ön” vagy „Érintett”). A 
további adatkezelőkről a Honlapon itt közzétett adatkezelési tájékoztatóban tájékozódhat.  

MIK AZOK A SÜTIK ÉS MI A SZEREPÜK? 

Ha a Honlapra látogat, különböző sütik kerülnek az Ön böngészőjébe, amik adatokat továbbítanak és tárolnak a 
Honlapra látogatásának részleteiről a jelen Adatkezelési Tájékoztató szerint A sütik kisméretű szövegfájlok, 
amelyeket a böngészője tárol az Ön számítástechnikai eszközének merevlemezén, melyek az alábbiakban 
bemutattak szerint többféle célt szolgálnak. A süti fájlok nem futtathatók, nem tartalmaznak kémprogramokat és 
vírusokat, továbbá nem férhetnek hozzá az Önök merevlemezének tartalmához. 

MILYEN SÜTIKET ALKALMAZ A HONLAPON AZ ADATKEZELŐ ÉS MI KEZEK JELLEMZŐI? 

Az Adatkezelő a Honlapon ELENGEDHETETLEN MUNKAMENET SÜTIKET alkalmaz. Ezek a sütik (session-id) 
nélkülözhetetlenek a Honlapon történő navigáláshoz, a Honlap tartalmának való idejű módosításához, a Honlap 
kulcsfontosságú funkcióinak működéséhez. Ezek a sütik nem gyűjtenek olyan információkat, melyeket marketing 
célból fel lehetne használni, vagy amelyek emlékeznének arra, Ön milyen más weboldalakon járt. Ha Ön nem fogadja 
el ezeket a sütiket, akkor a Honlap, illetve annak egyes részei nem, vagy hibásan jelenhetnek meg, lehetetlenné téve 
a Honlap használatát, űrlapok kitöltését. 

A Honlap a fenti kategóriákon belül az alábbiakban rögzített táblázatban megjelölt sütiket az ott részletezettek 
használja. 

HOGYAN ELLENŐRIZHETI BÖNGÉSZŐJÉNEK SÜTI BEÁLLÍTÁSAIT ÉS TILTHATJA LE A SÜTIKET?  

A böngészők egy része alapértelmezettként automatikusan elfogadja a sütiket, de ez a beállítás egyénileg, a böngésző 
eszköztár segítségével (Explorer itt, Google Chrome itt, Mozilla Firefox itt, Safari itt) megváltoztatható annak 
érdekében, hogy a jövőre nézve megakadályozza az automatikus elfogadást. Továbbá Önnek lehetősége van a 
sütiket kitörölni, vagy automatikusan visszautasítani. A böngésző súgó funkciója részletes tájékoztatást nyújt Önnek 
mindezek működésről.  

MIK A HONLAPON ALKALMAZOTT SÜTIK RÉSZLETEI?  

 

 

SÜTI NEVE SÜTI FORRÁSA SÜTI TÍPUSA  SÜTI ÁLTAL KEZELT ADATOK 
SÜTI ÉRVÉNYESSÉGI 

IDEJE (TÖRLÉS) 
SÜTI CÉLJA 

elementor hangberlet.hu HTML A Honlap használatával kapcsolatos 
azonosító adatok, pl. munkamenet 
azonosító, Érintett süti beállításival 
kapcsolatos adatok. 

Folyamatos. A Honlap 
tartalmának 
való idejű 
módosítása. 
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