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SÜTI (COOKIE) TÁJÉKOZTATÓ 
 

1. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓ 
 

ADATKEZELŐ MEGNEVEZÉSE, ELÉRHETŐSÉGEI 

 

Név: Aurovektor Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 

Székhely: 8360 Keszthely, Kossuth utca 7.  

Cégjegyzékszám: Cg.20-09-072329 
Adószám: 23784769-2-20. 
Nyilvántartásba vette és nyilvántartja: Zalaegerszegi Törvényszék Cégbírósága 

E-mail cím: info@qponverzum.hu 

Honlapok: qponverzum.hu 

hotelverzum.hu 

Az Aurovektor Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaságot a továbbiakban „Adatkezelő”-nek vagy „mi”-nek 

nevezzük. 

 

Tárhelyszolgáltató neve, címe és elérhetősége: 

Sigmanet Kft. (székhely: 1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22., email: info@sigmanet.hu). 

 

ADATVÉDELMI FELELŐS 

 

Az Adatkezelő részéről nem került kinevezésre adatvédelmi tisztviselő a GDPR rendelkezéseivel összhangban.  

 Amennyiben Önnek az adatkezeléssel kapcsolatban kérdése, észrevétele adódik vagy jogaival kíván 

élni, azt az alábbi címeken teheti:  

info@qponverzum.hu emailben, valamint  

8360 Keszthely, Kossuth utca 7. címre küldött postai levél útján. 

 

Mi a süti (cookie): Az anonim felhasználó-azonosító (süti vagy cookie) egy olyan egyedi - azonosításra, illetve 

profilinformációk tárolására alkalmas - jelsorozat, melyet a szolgáltatók az Ön eszközére helyeznek el. Fontos 

tudni, hogy az ilyen jelsorozat önmagában nem képes Önt azonosítani, csak az Ön számítógépének felismerésére 

alkalmas. Az internet hálózati világában a személyhez kötődő információkat, a testreszabott kiszolgálást csak 

akkor lehet biztosítani, ha a szolgáltatók egyedileg azonosítani tudják ügyfeleik szokásait, igényeit. Az anonim 

azonosításhoz azért fordulnak a szolgáltatók, hogy egyfelől többet tudhassanak meg az ügyfelek 

információhasználati szokásairól abból a célból, hogy tovább javíthassák szolgáltatásaik színvonalát, másrészről 

pedig testre szabási lehetőségeket kínálhassanak ügyfeleiknek.  

 

Mi a nyomkövető eszköz: A nyomkövetés több különböző technológia felhasználásával lehetséges, pl. pixel-

technológia, log fájl elemzés. A nyomkövető eszközök használatával mérhetők és követhetők a felhasználók által 

a honlapokon végzett műveletek, a honlapok látogatottsága.  

Sütik letiltása: Az internetes böngészők többsége alapértelmezetten engedélyezi a sütik mentését. Minden 

felhasználónak lehetősége van azonban arra, hogy a sütik használatát a böngészőjében szabályozza. Amennyiben 

Ön nem szeretné, hogy ilyen azonosító jel kerüljön a számítógépére, módja van a böngészőjét úgy beállítani, 

hogy az ne engedje meg az egyedei azonosító jel elhelyezését, vagy csak bizonyos egyedi azonosítók 

elhelyezését engedje meg – ilyen esetben azonban lehetséges, hogy egyes általunk nyújtott szolgáltatások nem, 

vagy nem olyan formában érhetők majd el, mintha engedélyezte volna az azonosítók elhelyezését. Ezért kérjük 

vegye figyelembe, hogy a sütik (cookie-k) vagy azok némelyikének letiltása a weboldal működésére hatással 

lehet. Az Ön által alkalmazott letiltás minden esetben csak az adott böngészőre vonatkozik. 

Sütik engedélyezése: Amennyiben Ön engedélyezi a böngészője beállításaival az adott sütiket (cookie-kat), 

akkor ezzel hozzájárul a sütik alkalmazásához és az ezzel együtt járó adatkezeléshez is. Ön a beállításokat 

bármikor megváltoztathatja, hozzájárulását visszavonhatja (letilthat sütit). A hozzájárulás visszavonása nem 

érinti a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.   

Süti (cookie) beállításainak módosítása: Ön a süti (cookie) beállításokat bármikor megváltoztathatja, letilthat 

vagy akár engedélyezhet is sütit.  

Törlés: Önnek lehetősége van a böngésző bezárásakor törölni a sütiket (cookie). 
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Nyomkövetés engedélyezése, letiltása, beállításainak módosítása: Amikor Ön böngészi az internetet, kérelmet 

küldhet a webhelyek felé, hogy az Ön böngészési adatait ne gyűjtsék vagy kövessék. Ez a funkció 

alapértelmezés szerint általában ki van kapcsolva. Ez azt jelenti, hogy a nyomkövetés alapértelmezés szerint 

engedélyezve van, azonban Ön bármikor kérést küldhet a nyomon követés letiltására a megfelelő beállítások 

módosításával. A nyomon követés megszüntetésére vonatkozó kérést Ön bármikor elküldheti, és Ön bármikor 

módosíthatja a nyomkövetésre vonatkozó beállításokat. Felhívjuk azonban a figyelmét, hogy a webhelyek 

kérelemre adott válaszától függ, hogy mi történik az Ön adataival, és számos webhely továbbra is gyűjti és 

felhasználja majd az Ön böngészési adatait. Az Ön által választott beállítások életbeléptetéséhez lehetséges, hogy 

a weboldalt Önnek újra kell töltenie. Az általunk alkalmazott nyomkövetőket az alábbi táblázatban foglalt 

módon tudja törölni. 

Letiltás, engedélyezés, törlés és beállítások a főbb böngészőkben: 

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

https://support.mozilla.org/hu/kb/privat-bongeszes-internetezes-meglatogatott-webold 

Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=hu 

https://support.google.com/chrome/answer/2790761?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=hu 

Safari: https://support.apple.com/hu-hu/guide/safari/sfri11471/mac 

Microsoft Edge: https://support.microsoft.com/hu-hu/help/4468242/microsoft-edge-browsing-data-and-privacy-

microsoft-privacy 

Opera: https://help.opera.com/en/latest/web-preferences/#cookies 

https://help.opera.com/en/latest/security-and-privacy/#tracking 

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/hu-hu/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-

cookies 

https://support.microsoft.com/hu-hu/help/17438/windows-internet-explorer-view-delete-browsing-history 

 

A korábban megtekintett ajánlatokat Ön a korábbi ajánlatnál az „előzmények törlése” feliratra kattintva tudja 

törölni. 

 

Általános tájékoztatás a sütik (cookie-k) főbb kategóriáiról:  

1. Ideiglenes vagy munkamenet süti („session cookie”) és állandó süti („persistent cookie”) 
Az ideiglenes vagy munkamenet sütik célja általában az adatvesztés megakadályozása. A munkamenet sütik 

érvényességi ideje kizárólag a felhasználó aktuális munkamenetére korlátozódik, a munkamenet végeztével, 

illetve a böngésző bezárásával a sütik automatikusan törlődnek a felhasználó számítógépéről. Ilyen sütik pl.: 

“user input cookies” vagy „Authentication cookies”. Az állandó sütik ezzel ellentétben az érvényességi idejükig 

a felhasználó eszközén tárolódnak.  

 

2. Belső sütik és harmadik fél sütijei 
A sütiket a szerint is meg lehet különböztetni, hogy ki telepíti őket. A weboldal által telepített sütik a belső sütik, 

míg, a külső szolgáltató által a weboldalba beépített modulok a külső sütik. Ezek a sütik gyakran statisztikai 

vagy hirdetési céllal vannak telepítve. Ilyen süti lehet az un. “social plug-in modules”, amelyekkel a weboldal 

külső webes szolgáltatások segítségével jelenít meg különféle tartalmakat (beágyazott tartalmak). Ezek a sütik az 

Ön által megtekintett termékekről, szolgáltatásokról tárolnak adatot, amely alapján weboldalban kívüli hirdetési 

felületen ugyanazt a terméket, szolgáltatást hirdetik meg Önnek. Az adatok ahhoz a szolgáltatóhoz jutnak el, 

akik a sütit szolgáltatják. Ezek a sütik segítenek a harmadik fél szolgáltatónak abban is, hogy felismerjék a 

tagjaikat amikor a plug-in modulokkal interakcióba lépnek. Ilyen sütiket alkalmaz általában a Facebook, a 

Google, a Youtube, amely adatokat kezel dinamikus remarketing céljából. A sütik szolgáltatói önálló 

adatkezelők és saját adatkezelési tájékoztatóval rendelkeznek. 

 

3. Weboldal működéséhez technikailag elengedhetetlen sütik és a technikailag nem elengedhetetlen 
sütik 

A sütik egyes fajtái a weboldal működéséhez elengedhetetlenek. Ezeket a sütiket Ön nem tudja engedélyezni, 
vagy letiltani a böngésző beállításaiban, azonban az alábbi 2. pontban található táblázatban ezekről is 
tájékoztatást adunk Önnek. Egyes sütiket pedig azért alkalmaznak, hogy kényelmi szempontból elősegítsék a 
weboldal működését, vagy a megjelenített online ajánlatokat a felhasználók kényelmesebben igénybe tudják 
venni, vagy személyre szabott hirdetési ajánlatokat jelenítenek meg a felhasználóknak, vagy a felhasználói 
viselkedést elemzik. Ezek a sütik technikailag nem elengedhetetlenek a weboldal működéséhez, így le lehet 
őket tiltani. 
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Sütik szerepéről a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság honlapján is olvashat: 
https://www.naih.hu/adatvedelmi-szotar.html Lásd. cookie-k („sütik") szócikk. Ön különböző egyéb 
honlapokon is tájékozódhat a sütik szerepéről, így pl. a https://hu.wikipedia.org/wiki/HTTP-s%C3%BCti 
honlapon. 

Általunk alkalmazott sütik (cookie-k) és nyomkövető eszközök: Az Adatkezelő által a weboldalon 

alkalmazott sütik és nyomkövető eszközök fajtáit, és a rájuk vonatkozó információkat az alábbi 2. pontban 

(Általunk alkalmazott sütik és nyomkövető eszközök) találja meg. 

A sütikben tárolt személyes adatok kezelésének jogalapja tekintetében kérjük, hogy olvassa el az Adatkezelési 

tájékoztató (https://www.qponverzum.hu/adatkezelesi-szabalyzat) BÖNGÉSZÉS, COOKIE (SÜTIK) pontját. 

 

2. ÁLTALUNK ALKALMAZOTT SÜTIK (COOKIE-K) ÉS NYOMKÖVETŐ ESZKÖZÖK:  
 

 

Süti/nyomkövető elnevezése és 
szolgáltatója (saját vagy 
harmadik fél sütije) 

Süti/nyomkövet
ő célja 
(technikailag 
elengedhetetlen, 
vagy marketing, 
statisztikai, stb.) 
és benne kezelt 
adatok 

Élettartam és törlési 
lehetőség 

Süti/nyomkövető funkciója 

CakeCookie[category_popup_see
n], Qponverzum 

Technikai 
működés 

1 év, Böngésző 
beépített cookie 
törlése 

Dátum - mikor látta Ön a 
kategória popupot 

CakeCookie[pre-intro-intro], 
Qponverzum 

Technikai 
működés 

Fél év, Böngésző 
beépített cookie 
törlése 

Flag - Látta-e Ön a bemutatót 

CakeCookie[accept-cookie-new], 
Qponverzum 

Technikai 
működés 

10 év, Böngésző 
beépített cookie 
törlése 

Flag - Elfogadta-e Ön a 
cookiekat/adatvédelmi 
szabályzatot 

CakeCookie[first_seen_popul], 
Qponverzum 

Technikai 
működés 

20 év, Böngésző 
beépített cookie 
törlése 

Dátum - Mikor látta először Ön 
a népszerűség szerinti 
rendezést 

CakeCookie[qponverzum], 
Qponverzum 

Technikai 
működés 

10 év, Böngésző 
beépített cookie 
törlése 

Szöveges - Egyedi felhasználó 
azonosító 

CakeCookie[last_visit], 
Qponverzum 

Technikai 
működés 

20 év, Böngésző 
beépített cookie 
törlése 

Dátum - Az Ön utolsó 
látogatásának dátuma 

CakeCookie[newsletter_popup_s
tate], Qponverzum 

Technikai 
működés 

2 hét, Böngésző 
beépített cookie 
törlése 

Flag - Hírlevél feliratkozó 
popupot látta-e Ön 

CAKEPHP, Qponverzum 
Technikai 
működés 

25 év, Böngésző 
beépített cookie 
törlése 

Szöveges - PHP framework 
session azonosító 

CakeCookie[qponlist-last-view], 
Qponverzum 

Technikai 
működés 

10 év, Böngésző 
beépített cookie 
törlése 

Szöveges - Kupon lista 
típusa(lista/rács/térkép) 

https://www.naih.hu/adatvedelmi-szotar.html
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CakeCookie[page_size], 
Qponverzum 

Technikai 
működés 

10 év, Böngésző 
beépített cookie 
törlése 

Szám - Kupon lista oldalmérete 

_fbp, Facebook 
Marketing/tracki
ng 

3 hónap, Böngésző 
beépített cookie 
törlése 

Facebook tracking azonosítók 

_gid, Google Analytics 
Marketing/tracki
ng 

1 nap, Böngésző 
beépített cookie 
törlése 

Google Analytics tracking 
azonosítók 

_ga, Google Analytics 
Marketing/tracki
ng 

2 év, Böngésző 
beépített cookie 
törlése 

Google Analytics tracking 
azonosítók 

 
 

 

Adatkezelésünk részleteinek megismerése érdekében kérjük, hogy olvassa el az Adatkezelési 

tájékoztatónkat (https://www.qponverzum.hu/adatkezelesi-szabalyzat). 
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