
	
Cookie kezelési tájékoztató 
 
Tájékoztatjuk, hogy az EREMA Bt. (Székhely: 2120 Dunakeszi, Szent György utca 
22., Adószám: 22524146-1-13, Cégjegyzékszám: 13-06-060376) honlapja szöveges 
fájlokat, ún. sütiket (cookie-kat) használ anonimizált látogatottsági információk 
gyűjtése céljából. A honlapunk által működtetett cookie-k (sütik) alkalmazása az 
elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény („Eht.”), valamint a 
természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő 
védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet 
hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 EU rendelet (2016. április 27.) 
(„GDPR”) értelmében a felhasználó előzetes hozzájárulását igényli. Így a honlap 
meglátogatáskor az EREMA Bt. honlapján, a képernyő alsó részén felugrik egy 
felirat arról, hogy az EREMA Bt. cookie-kat használ, illetve egy link, amely ehhez a 
tájékoztatóhoz vezet, illetve az adatvédelmi tájékoztatóhoz. A cookie-k (sütik) 
használatához a felhasználó az „Hozzájárulok” gomb megnyomásával járulhat 
hozzá. Hozzájárulás hiányában, illetve a korábban megadott hozzájárulás 
visszavonása esetén honlapunk nem helyez el cookie-kat (sütiket) a felhasználó 
berendezésén. 
 
Amennyiben a látogató nem szeretné engedélyezni a sütik használatát, a 
számítógépe böngészőjének megfelelő beállításával ezeket visszautasíthatja. 
 
A honlap automatikusan gyűjt nem személyhez kötött információkat is a 
látogatókkal kapcsolatban, azonban ezen adatokból személyes adat nem 
állapítható meg, így az Infotv. adatkezelésre vonatkozó rendelkezéseit nem 
valósítja meg. 
 
Az EREMA Bt. weboldalán az alábbi típusú cookie-kat használja: 
 
Session (Munkamenet) cookie: 
 
Ez a cookie kizárólag a weblap látogatásának időtartamára jön létre, és a 
látogatás után automatikusan törlődik. Célja, hogy a weboldal 
felhasználóbarátabb és biztonságosabb legyen. Ez elsősorban ún. 
munkamenetekhez használt azonosítókon alapuló saját cookie, amely élettartama 
legkésőbb a munkamenet lezárásakor lejár (átmeneti, néhány óra élettartamú).  
Erre a cookie-ra a felhasználó által kifejezetten kért, az információs 
társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtásához a szolgáltatónak feltétlenül 



szüksége van, és a cookie a felhasználó tevékenységéhez (mint például 
nyomtatvány kitöltése vagy gomb megnyomása) kötődik. 
 
Érvényessége: a munkamenet lezárultáig, vagy rövidebb ideig, az alábbi táblázat 
alapján. 
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1 év   
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Külső cookie 
 
Tájékoztatjuk, hogy a jelen weboldal használata során 3. féltől származó cookie-k 
(sütik) is kerülhetnek a berendezésére, amely a tartalmak közösségi oldalakon 
való megosztását vagy a látogatottsági statisztikák készítését segítik elő. Ha a 
böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak 
lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, 
azon weboldalak tekintetében, amelyeknél a külső szolgáltató cookie-ját 
használják. 



 
Google Analytics: weboldalunk látogatottsági és egyéb webanalitikai adatainak 
független mérését és auditálását külső szerverek segítik 
(www.google.com/analytics/).  
A Google által használt külső süti általi adatkezelésről a 
http://www.google.com/intl/hu/policies címen kérhető bővebb tájékoztatás. 
 
 
 
A honlapon az alábbi külsős szolgáltatók a felsorolt sütiket helyezték el: 
 
 
Süti neve Használat  Érvényesség 

időtartama 
Süti által 
hozzáférhető és 
kezelt adatok 

–ga A felhasználók 
megkülönböztetését 
szolgálja 

2 év  
A felhasználó IP 
címe, honlap 
elérési útvonala, a 
böngészés 
időpontja és 
időtartama, a 
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oldalak 
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szolgálja 

24 óra   

 
 


