
Cookie	(Süti)	Szabályzat:	
A	https://treestylezebegeny.hu/	honlapon	Diószegi	Előd	mint	Adatkezelő	sütiket	használ	
a	 honlap	 működtetése,	 használatának	 megkönnyítése,	 a	 jobb	 felhasználói	 élmény	
biztosítása,	 a	 honlapon	 végzett	 tevékenység	 nyomon	 követése	 és	 a	 releváns	 ajánlatok	
megjelenítése	 érdekében.	 A	 cookie	 („süti”)	 egy	 olyan	 kisméretű	 adatcsomag,	 amit	 az	
internetes	szolgáltatások	a	böngészőben	tárolnak	el.	A	hatékony	és	modern	felhasználói	
élményt	 nyújtó	 online	 szolgáltatás	működéséhez	 elengedhetetlen	 technológia,	 amelyet	
minden	böngésző	támogat.	

1. Hogyan	ellenőrizheti	a	sütiket?	
Minden	 böngésző	 engedélyezi	 a	 sütik	 beállításának	 a	 változtatását.	 A	 legtöbb	
böngésző	 alapértelmezettként	 automatikusan	 elfogadja	 a	 sütiket,	 ezek	 a	
beállítások	 azonban	 általában	 megváltoztathatók,	 így	 a	 böngésző	 meg	 tudja	
akadályozni	az	automatikus	elfogadást,	és	minden	alkalommal	fel	tudja	ajánlani	a	
választás	 lehetőségét,	 hogy	engedélyezi-e	 a	 sütiket.	Mivel	 a	 sütik	 célja	 a	honlap	
használhatóságának	 és	 folyamatainak	 megkönnyítése	 vagy	 lehetővé	 tétele,	 a	
cookie-k	alkalmazásának	megakadályozása	vagy	törlése	miatt	előfordulhat,	hogy	
nem	 tudja	 honlap	 funkcióit	 teljes	 körűen	 használni,	 illetve,	 hogy	 a	 honlap	 a	
tervezettől	eltérően	fog	működni	böngészőjében.	

2. Sütik	törlése	
A	 sütik	 használatának	 elfogadása,	 engedélyezése	 nem	 kötelező.	 Visszaállíthatja	
böngészője	beállításait,	hogy	az	utasítsa	el	az	összes	cookie-t,	vagy	hogy	jelezze,	ha	
a	rendszer	éppen	egy	cookie-t	küld.	A	legtöbb	böngésző	ugyan	alapértelmezettként	
automatikusan	 elfogadja	 a	 sütiket,	 de	 ezek	 általában	megváltoztathatóak	 annak	
érdekében,	hogy	megakadályozható	 legyen	az	automatikus	elfogadás	és	minden	
alkalommal	felajánlja	a	választás	lehetőségét.	Mindezek	mellett	azonban	felhívjuk	
a	 figyelmet	 arra,	 hogy	 előfordulhat,	 hogy	 bizonyos	 webhely	 funkciók	 vagy	 -
szolgáltatások	 nem	 fognak	 megfelelően	 működni	 cookie-k	 nélkül.	 A	 sütik	
kezelésére	 általában	 a	 böngészők	 Eszközök/Beállítások	 menüjében	 az	
Adatvédelem/Előzmények/Egyéni	 Beállítások	 menü	 alatt,	 cookie,	 süti	 vagy	
nyomon	követes	megnevezéssel	van	lehetőség.	Ha	többet	szeretne	megtudni	arról,	
hogy	 böngészője	 milyen	 cookie-kat	 használ,	 kérjük,	 látogasson	 el	 a	 saját	
böngészőjének	megfelelő,	alábbi	weboldalak	egyikére:	

o Google	Chrome	
o Mozilla	Firefox	
o Windows	Internet	Explorer	
o Microsoft	Internet	Explorer	11	
o Microsoft	Internet	Explorer	10	
o Microsoft	Internet	Explorer	9	
o Microsoft	Internet	Explorer	8	
o Microsoft	Edge	
o Safari	



3. Honlap	használt	sütik	

Adatkezelés	jogalapja:	Az	adatkezelés	jogalapja	a	Rendelet	6.	cikk	(1)	bekezdés	a)	
pontja	alapján	az	Érintett	önkéntes	hozzájárulása.	Adatok	forrása:	Közvetlenül	az	
Érintettől	 felvett.	Adatszolgáltatás	elmaradásának	 lehetséges	következményei:	a	
Honlap	szolgáltatásainak	nem	teljes	körű	igénybevehetősége,	analitikai	mérések	
pontatlansága.	 Ezen	 az	 oldalon	 alapvetően	 kétféle	 cookie-t	 használunk:	
Munkamenet	 cookie	 (session-id):	 Ezek	 ideiglenesen	 elhelyezett	 cookie-k,	 amik	
csak	addig	működnek,	amíg	a	látogató	a	honlapra	belép	(pontosabban	a	böngésző	
bezárásáig,	amikor	a	látogató	az	adott	weboldalra	belép).	A	munkamenet	cookie-k	
segítik	a	honlapot	“emlékezni”	arra,	hogy	az	Érintett	az	előző	oldalon	mit	választott	
ki,	 így	 nem	 kell	 még	 egyszer	 ugyanazt	 az	 információt	 megadnia.	 Tárolt	 süti	
(Persistent	Cookies):	azok	a	sütik,	amelyek	azután	is	online	eszközén	maradnak,	
hogy	 Ön	 elhagyta	 az	 adott	 honlapot,	 és	 egy	 véletlenszerűen	 generált	 számot	
eltárolva	 segítenek	 a	 honlap	 látogatóinak	 egyedi	 felhasználóként	 történő	
azonosításában.	 A	 süti	 típusától	 függ,	 hogy	 mennyi	 ideig	 tárolódik	 az	 Érintett	
eszközén.	 A	 honlapon	 alkalmazott	 tárolt	 sütik	 fontos	 forgalmi	 adatokkal	
szolgálnak	 annak	 használatáról.	 Funkcionális	 „sütik”:	 E	 sütik	 feladata	 a	
felhasználói	élmény	javítása.	Észlelik,	és	tárolják,	hogy	milyen	eszközzel	nyitotta	
meg	a	honlapot,	vagy	az	Érintett	által	korábban	megadott,	és	tárolni	kért	adatait:	
például	 a	 szövegméretben,	 betűtípusban	 vagy	 a	 honlap	 egyéb	 testre	 szabható	
elemében	 Ön	 által	 végrehajtott	 felhasználói	 változtatások.	 Ezek	 a	 „sütik”	 nem	
követik	nyomon	az	Érintett	más	weboldalakon	folytatott	tevékenységét.	Az	általuk	
gyűjtött	információkban	lehetnek	azonban	személyes	azonosító	adatok,	amelyeket	
az	Érintett	osztott	meg.	

3.1.	A	rendszer	által	naplózott	egyéb	személyes	adatok	

Az	 adatkezelés	 jogalapja:	 A	 Rendelet	 6.	 cikk	 (1)	 bekezdés	 a)	 pontja	 alapján	 az	
Érintett	 önkéntes	 hozzájárulása.	 Adatszolgáltatás	 elmaradásának	 lehetséges	
következményei:	a	Honlap	szolgáltatásainak	nem	teljes	körű	igénybevehetősége,	
analitikai	mérések	pontatlansága.	Kategória	Milyen	személyes	adatot	rögzít	Név	
Adatkezelés	 célja	 Adatkezelés	 ideje	 (Lejárat)	 Szükséges	 Nem	 rögzít	 személyes	
adatot	cookies_accepted	Eltárolja,	hogy	az	adott	felhasználó	elfogadta-e	a	sütiket,	
csak	 így	 tud	 tovább	 lépni	 az	 oldalon.	 A	 sessionid	 az	 oldalt	 használó	 személy	
azonosítására	 szolgál.	 Munkamenet	 Szükséges	 Nem	 rögzít	 személyes	 adatot	
csrftoken	Az	oldalt	védi	egy	gyakori	kibertámadás	típus	ellen.	1	év	

3.2.	Külső	szolgáltatók	által	a	honlapon	alkalmazott	sütik	

A	 portál	 html	 kódja	 Adatkezelőtől	 független,	 külső	 szerverről	 érkező	 és	 külső	
szerverre	 mutató	 hivatkozásokat	 tartalmaz.	 A	 külső	 szolgáltató	 szervere	
közvetlenül	 az	 Érintett	 számítógépével	 áll	 kapcsolatban.	 Felhívjuk	 látogatóink	
figyelmét,	 hogy	 e	hivatkozások	 szolgáltatói	 az	 ő	 szerverükről	 történő	közvetlen	
kapcsolódás,	 az	 Érintett	 böngészőjével	 való	 közvetlen	 kommunikáció	 miatt	 a	
felhasználói	 adatokat	 képesek	 gyűjteni.	 A	 honlap	 felülete	 tartalmazhat	 olyan	
információkat,	 különösen	 reklámokat,	 amelyek	 olyan	 harmadik	 személyektől,	
reklámszolgáltatóktól	származnak,	akik	nem	állnak	kapcsolatban	Adatkezelővel.	
Előfordulhat,	 hogy	 ezen	 harmadik	 személyek	 is	 elhelyeznek	 cookie-kat,	 web	



beacon-okat	 az	 Érintett	 számítógépén,	 vagy	 hasonló	 technológiákat	 alkalmazva	
gyűjtenek	 adatokat	 annak	 érdekében,	 hogy	 az	 Érintettnek	 a	 saját	
szolgáltatásaikkal	 összefüggésben	 címzett	 reklámüzenetet	 küldjenek.	 Ilyen	
esetekben	 az	 adatkezelésre	 ezen	 harmadik	 személyek	 által	 meghatározott	
adatvédelmi	 előírások	 az	 irányadóak,	 és	 az	 ilyen	 adatkezelés	 tekintetében	 az	
Adatkezelő	 semmilyen	 felelősséget	 nem	 vállal.	 Az	 adatok	 külső	 szolgáltatók	
szervere	 általi	 kezeléséről	 az	 alább	 felsorolt	 adatkezelők	 tudnak	 részletes	
felvilágosítást	nyújtani.	A	külső	szolgáltatók	a	testre	szabott	kiszolgálás	érdekében	
az	 Érintett	 számítógépén	 kis	 adatcsomagot,	 ún.	 sütit	 (cookie)	 helyeznek	 el	 és	
olvasnak	 vissza.	Ha	 a	 böngésző	 visszaküld	 egy	 korábban	 elmentett	 sütit,	 az	 azt	
kezelő	 szolgáltatóknak	 lehetőségük	 van	 összekapcsolni	 az	 Érintett	 aktuális	
látogatását	 a	 korábbiakkal,	 de	 kizárólag	 a	 saját	 tartalmuk	 tekintetében.	
Adatkezelés	jogalapja:	Az	adatkezelés	jogalapja	a	Rendelet	6.	cikk	(1)	bekezdés	a)	
pontja	alapján	az	Érintett	önkéntes	hozzájárulása.	Adatok	forrása:	Közvetlenül	az	
Érintettől	felvett.	

3.2.1.	Simplepay	által	alkalmazott	cookiek	

Adatkezelő	 a	 honlapon	 a	 Simplepay	 szolgáltatást	 használja	 az	 online	 fizetés	
tranzakcióinak	 lebonyolításához.	 Ezzel	 összefüggésben	 a	OTP	Mobil	Kft.	 sütiket	
helyezhet	el	az	Érintett	által	használt	eszközön,	amit	az	online	vásárlás	technikai	
biztosítására	és	lebonyolítására	használ.		

Amikor	az	Érintett	a	honlapon	keresztül	leadja	foglalását	és	végrehajtja	a	fizetést,	
az	 Adatkezelő	 a	 fizetés	 egy	 pontján	 sem	 látja	 vagy	 fér	 hozzá	 a	 fizetés	 során	
megadott	bankkártyaadatokhoz.	A	fizetés	során	megadott	adatokat	az	Adatkezelő	
nem	tárolja,	a	tranzakciós	adatok	közvetlenül	a	OTP	Mobil	Kft.-hez	kerülnek.	Az	
OTP	Mobil	Kft.	a	legmagasabb	szinten	auditált,	PCI-1-es	tanúsítvánnyal	rendelkező	
pénzügyi	szolgáltató.	

A	 Simplepay	 biztonságáról,	 adatkezelési	 szabályairól	 itt	 olvashat	 részletesen	 az	
Érintett:	https://simplepay.hu/adatkezelesi-tajekoztatok/	

Fizetési	szolgáltató:	OTP	Mobil	Kft.	Web:	https://simplepay.hu		
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