
Tájékoztató az oldalon alkalmazott információcsomagokról 

 

Jelen tájékoztatót az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete alapján készítettük, 
annak érdekében, hogy átlátható legyen az adatkezelés. 
 
 
Adatkezelő 
neve: Hegedűs Autócentrum Kft. 
székhely: 2143 Kistarcsa, Iparterület hrsz. 0260/29. 
e-mail címe: office@hegedusautocentrum.hu 
weboldal címe: http://www.hegedusautocentrum.hu 
 
Az általunk üzemeltett webhelyen, annak érdekében, hogy látogatóink a számukra a legmegfelelőbb 
felhasználói élmény elérhessék, ennek érdekében úgynevezett http-sütiket, általánosságban elterjedt 
neve sütiket (cookie-kat) használunk. Az így keletkező információcsomagok az ön böngészőjében 
kerülnek tárolásra. Feladata lehet például, hogy felismerjék a látogatót, amikor később visszatér 
ugyanarra a weboldalra.  
Az oldal üzemeltetőjének is hasznos információt ad annak érdekében, hogy a felhasználók az adott 
webhely mely részeit tartják a legfontosabbnak. 
 
 
Az információcsomagok 
tárolása: a felhasználó gépén. 
alapbeállítása: szerint a böngészőkben a használata megengedett.  
beállítása: a felhasználó gépén a használt böngészőben van rá lehetőség. 
tiltása: a felhasználó gépén a használt böngészőben van rá lehetőség (ebben az esetben előfordulhat, 
hogy az oldal működése nem lesz teljes értékű). 
törlése: a felhasználó gépén 
 
Amikor a felhasználó meglátogatja a webhelyünket és az „Elfogadom a webhelyen alkalmazott 
sütibeállításokat!” felirat mellett található „Rendben” gombot megnyomja, azzal a felhasználó 
hozzájárul, hogy a jelen tájékoztatóban meghatározott információk rögzítéséhez szükséges saját, 
illetve külső szolgáltató által kezelt sütiket használjuk. Ilyen adatok a felhasználó számítógépének az 
adatai, amelyek a webhelyünk használatakor generálódnak, illetve a használt sütik technikai folyamatai 
automatikus eredményként rögzítenek. Ezeket az adatokat semmilyen más személyes felhasználói 
adattal nem kapcsoljuk össze, így nincs arra mód, hogy az adott felhasználót be lehessen azonosítani. 
Ezekhez az információkhoz kizárólag a sütiket kezelő külső szolgáltatók és a webhely üzemeltetője fér 
hozzá. 
 
 
A webhelyen használt információcsomagok besorolása: 
Alapműködést biztosító: A működéshez szükséges sütik a weboldal használatát segítik azzal, hogy 
alapvető funkciókat aktiválnak. A weboldal nem tud helyesen működni ezen sütik nélkül. 
Statisztikai célú: A statisztikai süti visszajelzést nyújtanak a weboldal tulajdonosának, hogy átlássa, a 
látogatók milyen tartalmat kedvelnek a weboldalon. Az adatok nem kapcsolódnak konkrét személyhez.  
Marketing célú: A marketing sütik weboldalakon átívelően követik nyomon a felhasználókat, például 
hirdetések megjelenítése, mindezt azért, hogy számukra releváns tartalmat mutassanak (például: 
Google-nek vannak ilyen sütijei.) 
 
 

http://www.hegedusautocentrum.hu/


Elnevezés Leírás Besorolás 

1P_JAR Webhelystatisztikák összegyűjtésére és a 
konverziós arány követésére használják, 
google.com. További információ  

Anonim statisztika 

CONSENT Google maps-hez szükséges, 
google.com. További információ  

Anonim statisztika 

IDE A Google olyan cookie-kat is használ, 
amelyek arra szolgálnak, hogy 
összekapcsolják a felhasználó különböző 
eszközein végzett tevékenységeket, abban 
az esetben, ha bejelentkezett rajtuk a 
Google-fiókjába. Ha nem szeretné, hogy a 
Google hirdetéseket összehangoltan, 
minden eszközén megjelenjen, a További 
információ segítségével kikapcsolhatja a 
hirdetések személyre szabását. 

Marketing célú 

NID Testre szabott hirdetések megjelenítését 
támogatja, google.com. További 
információ 

Anonim statisztika 

YSC, PREF,  CONSENT, 
VISITOR_INFO1_LIVE, 
LOGIN_INFO, 
remote_sid 

A weboldalon lévő videók megtekintését 
követik nyomon. youtube.com 

Anonim statisztika 

__Secure-3PAPISID, 
__Secure-3PSID, 
__Secure-3PSIDCC 

Re Capcha szolgáltatás, felhasználók és a 
robotok megkülönböztetése. 

Anonim statisztika 

 
 
Információcsomagok kikapcsolás 
Ha a felhasználó nem szeretné, hogy a fentiekben leírt információkat gyűjtésre kerüljenek a webhely 
használatakor, akkor az internetes böngészője beállításaiban részben vagy egészben kikapcsolhatja a 
sütik használatát, esetleg módosíthatja a ezeket. A sütik kezelésére vonatkozó útmutatókat egyes 
böngészők esetében az alábbi linkeken érheti el: 
 
Apple Safari: Sütik és webhelyadatok kezelése a Mac gép Safari alkalmazásában 
Google Chrome: A cookie-k be- és kikapcsolása 
Microsoft Edge: A Microsoft Edge, a böngészési adatok és az adatvédelem 
Microsoft Internet Explorer: Cookie-k törlése és kezelése 
Mozilla Firefox: Sütik engedélyezése és tiltása, amit a weboldak használnak beállítások mentésére 
 
 
További adatkezelési információk 
A Hegedűs Autócentrum Kft. további adatkezeléssel kapcsolatos információiról a megadott e-mail 
címen érdeklődhet. 
 
 

 

https://policies.google.com/privacy
https://policies.google.com/privacy
https://adssettings.google.com/
https://adssettings.google.com/
https://policies.google.com/privacy
https://policies.google.com/privacy
https://support.apple.com/hu-hu/guide/safari/sfri11471/12.0/mac/10.14
https://support.google.com/accounts/answer/61416?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=hu
https://support.microsoft.com/hu-hu/help/4468242/microsoft-edge-browsing-data-and-privacy-microsoft-privacy
https://support.microsoft.com/hu-hu/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
https://support.mozilla.org/hu/kb/sutik-engedelyezese-es-tiltasa-amit-weboldak-haszn

