
Cookie (süti) tájékoztató

I. A Cookie (süti) tájékoztató hatálya

Jelen szabályzat a Telcotrend Consulting Kft. (továbbiakban: Üzemeltető) kezelésében álló www.telcotrend.hu weboldalra vonatkozik.

II. Mik azok a cookie-k (vagy sütik)?

Amikor a látogató a tájékoztató hatálya alá tartozó weboldalt meglátogatja, egy kisméretű adatfájlt, úgynevezett cookie (továbbiakban: cookie
vagy süti) helyezünk el a számítógépére, mely többféle célt szolgálhat.

Weboldalunkon az oldal működéséhez feltétlenül szükséges és a munkamenet támogató, az egyes felhasználói munkamenetek azonosítására
szolgáló, a weboldalunk kényelmesebb használatát elősegítő, továbbá statisztikai és marketing célú sütiket használunk.

Az általunk alkalmazott sütik egy része csak átmeneti és eltűnik a böngésző bezárásával, míg léteznek olyan sütik, melyek tovább tárolódnak az
Ön számítógépén, annak érdekében, hogy ha rendszeresen látogatja a weboldalunkat, akkor a böngészője megjegyezze a korábban használt
beállításait, így nem szükséges minden megtekintéskor újból elfogadnia süti tájékoztatónkat vagy rendszeresen beállítania az igényei szerinti
szűrési feltételeket.

A sütik típusára, céljára, valamint a tárolási időre vonatkozó részletes tájékoztatást a VII. pont tartalmazza.

III. A sütik célja

Egyes általunk használt sütik elengedhetetlenek az oldal megfelelő működéséhez (szükséges süti), mások a weboldal kényelmesebb
használatának elősegítésére szolgálnak, harmadik csoportjuk statisztikai elemzéseket szolgál, vannak továbbá marketing célú sütik. A látogató
beállításainak, használati szokásainak rögzítésével az oldalon való navigáció és ezáltal a honlap használatának megkönnyítése lehetséges.

IV.  A sütik fajtái

Ideiglenes sütik: a weboldal használatához elengedhetetlen munkamenet (session-id) sütik. Ezek használata elengedhetetlen a weboldalon
történő navigáláshoz, a weboldal funkcióinak megfelelő működéséhez. Ezek elfogadása nélkül a honlap, illetve annak egyes részei nem jelennek
meg, a böngészés akadályozottá válik.



Állandó sütik: melyek webes kereső beállításától függően hosszabb ideig, vagy egészen addig az eszközön maradnak, amíg azokat a Felhasználó
nem törli. Ezeken belül beszélhetünk belső vagy külső sütiről. A külső sütik a harmadik féltől származó sütik, melyeket harmadik fél helyez el a
Felhasználó böngészőjében (Google Analitika, Facebook Pixel). Ezek abban az esetben kerülnek a böngészőben elhelyezésre, ha a meglátogatott
weboldal használja a harmadik fél által nyújtott szolgáltatásokat.  Az állandó sütik célja az adott oldal minél magasabb színvonalú működésének
biztosítása a felhasználói élmény növelése érdekében, valamint statisztikai elemzésre is szolgálnak.

V. Biztonság

Tájékoztatjuk, hogy az oldal Üzemeltetője a sütik engedélyezése esetén sem jegyez meg semmilyen azonosítót vagy jelszót.

Ön a sütik elfogadása esetén is teljes biztonságban használhatja az oldal Üzemeltetőjének elektronikus szolgáltatásait.

VI. A böngésző süti beállításainak ellenőrzése, a sütik letiltása

A modern böngészők engedélyezik a süti beállítások módosítását. A böngészők egy része alapértelmezettként automatikusan elfogadja a sütiket,
de ez a beállítás is megváltoztatható annak érdekében, hogy a jövőre nézve a felhasználó megakadályozza az automatikus elfogadást. Átállítás
esetén a böngésző a továbbiakban minden alkalommal felajánlja a sütik beállításának választási lehetőségét.

Felhívjuk figyelmét, hogy a sütik letiltása esetén nem tudjuk garantálni, hogy Ön képes lesz a weboldal valamennyi funkciójának teljes körű
használatára. A weboldal ez esetben a tervezettől eltérően működhet a böngészőben.

- További részletes információk az alábbi böngészők süti beállításairól:

Chrome A cookie-k be- és kikapcsolása - Számítógép - Google-fiók Súgó

Firefox Sütik - információ, amelyet a weboldalak tárolnak a számítógépén | Firefox súgó (mozilla.org)

Internet Explorer Cookie-k törlése és kezelése (microsoft.com)

Microsoft Edge A Microsoft Edge, a böngészési adatok és az adatvédelem

https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=hu
https://support.mozilla.org/hu/kb/sutik-informacio-amelyet-weboldalak-tarolnak-szami?redirectlocale=hu&redirectslug=S%C3%BCtik+kezel%C3%A9se
https://support.microsoft.com/hu-hu/windows/cookie-k-t%C3%B6rl%C3%A9se-%C3%A9s-kezel%C3%A9se-168dab11-0753-043d-7c16-ede5947fc64d
https://support.microsoft.com/hu-hu/windows/a-microsoft-edge-a-b%C3%B6ng%C3%A9sz%C3%A9si-adatok-%C3%A9s-az-adatv%C3%A9delem-bb8174ba-9d73-dcf2-9b4a-c582b4e640dd


VII. Adatkezelési tájékoztatás

Cookie neve Forrása Adatkezelés célja Süti típusa Tárolási idő

deviceId Paperform
A felhasználó anonim azonosítására szolgáló
egyedi ID Szükséges

Megmaradó - felhasználó
által, böngészőjéből
történő törlésig

elementor Wordpress
A weboldal helyes megjelenítését teszi
lehetővé Szükséges

Megmaradó - felhasználó által,
böngészőjéből történő törlésig

laravel_session Paperform

A formok belső működését segítő ideiglenes
cookie, a honlap megfelelő működését
biztosítja Szükséges Böngészési munkamenet időtartama

test_cookie Google DoubleClick
A cookiek telepítésének lehetőségét
ellenőrző cookie a Google AdWords számára Marketing 1 nap

XSRF-TOKEN Paperform
A cross-site script támadások ellen védő
cookie a formok kitöltését segíti elő Szükséges 1 nap

_ga Google Analytics A Google analitikájához szükséges cookie Statisztika 2 év
_gat Google Analytics A Google analitikájához szükséges cookie Statisztika 1 nap
_gid Google Analytics A Google analitikájához szükséges cookie Statisztika 1 nap
collect Google Analytics A Google analitikájához szükséges cookie Statisztika Böngészési munkamenet időtartama

_fbp Facebook
A Facebook remarketinghez szükséges
cookie Marketing 3 hónap

ads/ga-audiences Google AdWords
A Google Adwords remarketinghez
szükséges cookie Marketing Böngészési munkamenet időtartama

IDE Google DoubleClick
A Google Adwords hatékonyságát és a
felhasználó interakcióját mérő cookie Marketing 1 év

VISITOR_INFO1_LIV
E Youtube A Youtube sávszélesség becslő cookie-ja Szükséges 179 nap

YSC Youtube
Egyedi Youtube ID-t hoz létre a
felhasználóhoz a videók megtekintésekor Szükséges Böngészési munkamenet időtartama

yt.innertube::nextId Youtube

A user egyedi Youtube ID-jával eltárolja a
Youtube megtekintett videókat és
interakciókat Marketing

Megmaradó - felhasználó által,
böngészőjéből történő törlésig



yt.innertube::requests Youtube

A user egyedi Youtube ID-jával eltárolja a
Youtube megtekintett videókat és
interakciókat Marketing

Megmaradó - felhasználó által,
böngészőjéből történő törlésig

yt-remote-cast-availabl
e Youtube

A user egyedi Youtube ID-jával eltárolja a
Youtube megtekintett videókat és
interakciókat Marketing Böngészési munkamenet időtartama

yt-remote-cast-installe
d Youtube

A user egyedi Youtube ID-jával eltárolja a
Youtube megtekintett videókat és
interakciókat Marketing Böngészési munkamenet időtartama

yt-remote-connected-d
evices Youtube

A user egyedi Youtube ID-jával eltárolja a
Youtube megtekintett videókat és
interakciókat Marketing

Megmaradó - felhasználó által,
böngészőjéből történő törlésig

yt-remote-device-id Youtube

A user egyedi Youtube ID-jával eltárolja a
Youtube megtekintett videókat és
interakciókat Marketing

Megmaradó - felhasználó által,
böngészőjéből történő törlésig

yt-remote-fast-check-p
eriod Youtube

A user egyedi Youtube ID-jával eltárolja a
Youtube megtekintett videókat és
interakciókat Marketing Böngészési munkamenet időtartama

yt-remote-session-app Youtube

A user egyedi Youtube ID-jával eltárolja a
Youtube megtekintett videókat és
interakciókat Marketing Böngészési munkamenet időtartama

yt-remote-session-na
me Youtube

A user egyedi Youtube ID-jával eltárolja a
Youtube megtekintett videókat és
interakciókat Marketing Böngészési munkamenet időtartama

partialSaveId Paperform
A form részlegesen eltárolt formjának
mentésére szolgál Szükséges

Megmaradó - felhasználó által,
böngészőjéből történő törlésig

saved:# Paperform A form befejezettségét rögzíti Szükséges
Megmaradó - felhasználó által,
böngészőjéből történő törlésig


