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1. Az Üzemeltető adatai 

 
A weboldal üzemeltetője a FrissHal Kft. 

• Levelezési cím: 8638 Balatonlelle, Maort telep 1. 

• Elektronikus levelezési cím: info@frisshal.eu 
 
2. Mi az a Cookie (süti)?  
 
A Sütik (cookie-k) rövid adatfájlok, melyeket a meglátogatott honlap helyez el a felhasználó 
számítógépén. A cookie célja, hogy az adott infokommunikációs, internetes szolgáltatást 
megkönnyítse, kényelmesebbé tegye. Számos fajtája létezik, de általában két nagy csoportba 
sorolhatóak. Az egyik az ideiglenes cookie, amelyet a honlap csak egy adott munkamenet során (pl.: 
egy internetes bankolás biztonsági azonosítása alatt) helyez el a felhasználó eszközén, a másik fajtája 
az állandó cookie (pl.: egy honlap nyelvi beállítása), amely addig a számítógépen marad, amíg a 
felhasználó le nem törli azt. A cookie-kat [kivéve, ha azok az adott szolgáltatás használatához 
elengedhetetlenül szükségesek] csak a felhasználó engedélyével lehet a felhasználó eszközén 
elhelyezni. 
 
3. Mire jók a Cookie-k?  
 
Amikor ismét felkeresi az adott webhelyet, a cookie-nak köszönhetően a webhely képes felismerni a 
látogató böngészőjét.  A cookie-k tárolhatnak felhasználói beállításokat (pl. választott nyelv) és egyéb 
információkat is. Többek között információt gyűjtenek a látogatóról és eszközéről, megjegyzik a 
látogató egyéni beállításait, felhasználásra kerülhetnek pl. az online bevásárlókosarak 
használatakor.  A sütik általánosságban megkönnyítik a weboldal használatát, elősegítik, hogy a 
weboldal a felhasználók számára igazi webes élményt nyújtson, és hatékony információforrást 
jelentsen, továbbá biztosítják a weboldal üzemeltetője részére az oldal működésének ellenőrzését, 
visszaélések megakadályozását és a weboldalon nyújtott szolgáltatások zavartalan és megfelelő 
színvonalú biztosítását. 
 
4. Milyen információkat gyűjtünk a Weboldal használatával összefüggésben? 
 
Amennyiben a felhasználó a weboldalon kifejezetten nem ad meg saját magára vonatkozó adatot, 
információt, úgy az Üzemeltető semmilyen, a felhasználóra vonatkozó személyes adatot nem gyűjt 
vagy kezel olyan módon, amely alapján a felhasználó személy szerint beazonosítható lenne. 
 
A weboldalra látogatással, valamint az „Összes elfogadása” gomb megnyomásával a felhasználó 
hozzájárul ahhoz, hogy az Üzemeltető a jelen tájékoztatóban írt adatok, információk rögzítéséhez 
szükséges saját, illetve külső szolgáltatók által kezelt Cookie-kat használjon a Weboldallal 
összefüggésben.  
 
Ilyen adatok a felhasználó bejelentkező számítógépének azon adatai, amelyek a weboldal használata 
során generálódnak és amelyeket a weboldalon használt Cookie-k a technikai folyamatok automatikus 
eredményeként rögzítenek. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer – a felhasználó 
külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül – a weboldalra látogatáskor, illetve kilépéskor 
automatikusan naplózza.  
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Ezen adatok egy része egyéb személyes felhasználói adatokkal nem kerülnek összekapcsolásra, azaz a 
Felhasználó ezen adatok alapján nem beazonosítható. Az ilyen adatokhoz kizárólag a Cookie-kat kezelő 
külső szolgáltatók és az Üzemeltető fér hozzá.  
 
Az Üzemeltető a weboldallal összefüggésben igénybe veszi a Google Analytics rendszer szolgáltatásait. 
A Google Analytics által kezelt Cookie-k a weboldalra látogatottsági és egyéb webanalitikai adatok 
mérését segítik. A Cookie-k által gyűjtött információk a Google által üzemeltetett külső szerverekre 
kerülnek továbbításra és tárolásra. A Google ezeket az információkat az Üzemeltető érdekében 
elsősorban arra használja, hogy nyomon kövesse a weboldal látogatottságát és a weboldalon végzett 
tevékenységekről elemzéseket készítsen. A Google ezeket az információkat jogosult harmadik 
személyek részére továbbítani, amennyiben ezt jogszabály kötelezővé teszi. A Google jogosult továbbá 
ezeket az adatokat az általa az adatok feldolgozásához igénybe vett harmadik személyek részére is 
továbbítani. Az adatok Google Analytics általi kezeléséről a Google Analytics tud részletes 
felvilágosítást adni (http://www.google.com/analytics). 
 
A Google Cookie-használata letiltható a Hirdetésbeállítások (bővebb információ: 
http://www.google.hu/policies/privacy/ads/) segítségével. A felhasználók a Network Advertising 
Initiative (http://www.networkadvertising.org/choices/) leiratkozási oldalán a külső szolgáltatók 
Cookie-jait is letilthatják. 
 
A fent említett külső szolgáltató adatkezelésére az ezen szolgáltató által meghatározott adatvédelmi 
előírások az irányadóak, és az ilyen adatkezelés tekintetében az Üzemeltető semmilyen felelősséget 
nem vállal.  
 
5. Hogyan használjuk ezeket az információkat? 
 
A fent említett technológiákkal gyűjtött adatok alapvetően nem használhatók fel a felhasználó 
azonosítására, és az Üzemeltető csak abban az esetben kapcsolja össze ezen adatokat egyéb, 
esetlegesen azonosításra alkalmas adattal, ha a Felhasználó kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az 
Üzemeltető vele kapcsolatban azonosításra alkalmas Cookie-kat alkalmazzon. A weboldalon történő 
első látogatás alkalmával a Felhasználónak lehetősége van az összes Cookie elfogadására vagy 
elutasítására a megfelelő gombra kattintással, továbbá lehetősége van egyedileg beállítania, hogy mely 
Cookie-kat vagy mely Cookie típusokat kívánja elfogadni vagy elutasítani. 
 
A weboldalon a következő Cookie-k felhasználására kerül sor: 
 

Cookie elnevezése, 
típusa 

A felhasznált személyes 
adat vagy információ 

Az adatkezelés célja Adatkezelés 
időtartama 

ci_session   1 hónap 

PHPSESSID   böngésző bezárásig 

_ga  email statisztika 2 év 

_ga_# email statisztika 2 év 

td, 
googletagmanage.com 

  böngésző bezárásig 

 
Az ilyen adatok felhasználásának elsődleges célja, hogy az Üzemeltető a weboldalt megfelelően 
működtetni tudja, amelyhez szükséges különösen a weboldalra látogatási adatok nyomon követése, és 
a weboldal használattal kapcsolatos esetleges visszaélések kiszűrése.  
 

http://www.google.com/analytics
http://www.google.hu/policies/privacy/ads/
http://www.networkadvertising.org/choices/


Az Üzemeltető a fentieken kívül felhasználhatja ezen információkat arra, hogy felhasználási 
tendenciákat elemezzen, illetve a weboldal funkcióit javítsa, fejlessze, továbbá, hogy átfogó forgalmi 
adatokat szerezzen a weboldal teljes használatról.  
 
Az Üzemeltető felhasználhatja az így nyert információkat arra, hogy a weboldal használatával 
kapcsolatban statisztikákat állítson fel, illetve elemezzen, valamint, hogy az ilyen azonosításra nem 
alkalmas statisztikai adatokat (pl.: látogatók száma, legnézettebb témakörök, illetve tartalmak) 
harmadik személy részére továbbítson, illetve összesítve, anonim módon nyilvánosságra hozzon. 
 
6. Lehetőség a Cookie-k kikapcsolására: 
 
Amennyiben a felhasználó nem szeretné, hogy a fentiekben írt információkat gyűjtsenek róla a 
weboldal használatával összefüggésben, az internetböngésző beállításaiban részben vagy egészben 
kikapcsolhatja a Cookie-k használatát, vagy egyébként módosíthatja a cookie üzenetek beállításait a 
weboldal használata során a „Cookie beállítások” menüpontban.  
 
A legnépszerűbb böngészők süti beállításairól az alábbi linkeken tájékozódhat 

• Google Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=hu 

• Firefox: https://support.mozilla.org/hu/kb/sutik-engedelyezese-es-tiltasa-amit-weboldak-haszn 

• Microsoft Internet Explorer 11: http://windows.microsoft.com/hu-hu/internet-explorer/delete-

manage-cookies#ie=ie-11 

• Microsoft Internet Explorer 10: http://windows.microsoft.com/hu-hu/internet-explorer/delete-

manage-cookies#ie=ie-10-win-7 

• Microsoft Internet Explorer 9: http://windows.microsoft.com/hu-hu/internet-explorer/delete-

manage-cookies#ie=ie-9 

• Microsoft Internet Explorer 8: http://windows.microsoft.com/hu-hu/internet-explorer/delete-

manage-cookies#ie=ie-8 

• Microsoft Edge: http://windows.microsoft.com/hu-hu/windows-10/edge-privacy-faq 

• Safari: https://support.apple.com/hu-hu/HT201265 

7. Harmadik személyek által elhelyezett Cookie-k: 
 
A weboldal tartalmazhat olyan információkat, különösen reklámokat, amelyek olyan harmadik 
személyektől, reklámszolgáltatóktól származnak, akik nem állnak kapcsolatban a weboldallal. 
Előfordulhat, hogy ezen harmadik személyek is elhelyeznek Cookie-kat, web beacon-okat a felhasználó 
számítógépén, vagy hasonló technológiákat alkalmazva gyűjtenek adatokat annak érdekében, hogy a 
felhasználónak a saját szolgáltatásaikkal összefüggésben címzett reklámüzenetet küldjenek. Ilyen 
esetekben az adatkezelésre az ezen harmadik személyek által meghatározott adatvédelmi előírások az 
irányadóak, és az ilyen adatkezelés tekintetében az Üzemeltető semmilyen felelősséget nem vállal.  
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