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Cookie (süti) tájékoztató
A sütik (cookie-k) olyan kisméretű adatfájlok (továbbiakban: sütik), amelyek a weboldalon
keresztül a weboldal használatával kerülnek az Ön számítógépére úgy, hogy azokat az Ön internetes
böngészője menti le és tárolja el. A leggyakrabban használt internetes böngészők (Chrome, Firefox stb.)
többsége alapbeállításként elfogadja és engedélyezi a sütik letöltését és használatát, az viszont már
Öntől függ, hogy a böngésző beállításainak módosításával ezeket visszautasítja vagy letiltja, illetve Ön
a már a számítógépen lévő eltárolt sütiket is tudja törölni. A sütik használatáról az egyes böngészők
„súgó” menüpontja nyújt bővebb tájékoztatást.
Vannak olyan sütik, amelyek nem igénylik az Ön előzetes hozzájárulását. Ezekről weblapunk az Ön első
látogatásának megkezdésekor ad rövid tájékoztatást, ilyenek például a hitelesítési, multimédialejátszó, terheléskiegyenlítő, a felhasználói felület testre szabását segítő munkamenet-sütik, valamint
a felhasználó-központú biztonsági sütik.
A hozzájárulást igénylő sütikről – amennyiben az adatkezelés már az oldal felkeresésével
megkezdődik – a vállalkozásunk az első látogatás megkezdésekor tájékoztatja Önt és kérjük az Ön
hozzájárulását. Vállalkozásunk nem alkalmaz és nem is engedélyez olyan sütiket, amelyek segítségével
harmadik személyek az Ön hozzájárulása nélkül adatot gyűjthetnek. A sütik elfogadása nem kötelező,
a vállalkozásunk azonban nem vállal azért felelősséget, ha sütik engedélyezése hiányában a weblapunk
esetleg nem az elvárt módon működik.
Elhagyott kosár értesítő: Ha a látogató terméket helyez a kosárba, de a vásárlást nem fejezi be,
azaz nem küldi el azt a BizBazár.hu részére, a rendszer két darab E-mail üzenetet küld a részére arra az
E-mail címre, melyet a be nem fejezett vásárlás alkalmával megadott. Az első üzenet a kosárelhagyás
után egy órával, a második pedig egy nap múlva kerül kiküldésre. amely az elhagyott kosárra
figyelmezteti. Az érintett adatait az E-mail kiküldését követően az érintett kérésére töröljük. A
kosárelhagyásra emlékeztető üzenetről való leiratkozást a vásárló maga is elvégezheti, ha az első
kiküldött üzenetben található „unsubscribe” (leiratkozás) linkre kattint. A vásárló által a vásárlási
folyamatban megadott adatok mindkét esetben törlésre kerülnek a BizBazár.hu adatbázisából és nem
állíthatók vissza. A kosárelhagyás esetén automatikusan kiküldendő üzenetekről a BizBazár.hu értesíti
a felhasználót a Pénztárban, az E-mail címe megadására szolgáló mező alatt. A befejezetlen
rendeléseket a BizBazár.hu 5 napig tárolja.
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Elhagyott kosár értesítő: Ha a látogató terméket helyez a kosárba és a pénztárban megadja az
E-mail címét, de a vásárlást nem fejezi be, azaz nem küldi el azt a BizBazár.hu részére, a rendszer 2
darab E-mail üzenetet küld a részére arra az E-mail címre, melyet a be nem fejezett vásárlás alkalmával
megadott. Az első üzenet a kosárelhagyás után 1 órával, a második 24 óra múlva kerül kiküldésre,
amely az elhagyott kosárra figyelmezteti. A vásárlónak lehetősége van nyilatkozni arról, hogy
kosárelhagyás esetén szeretne-e kosárelhagyásra emlékeztető üzeneteket kapni. A pénztárban az Email cím megadására szolgáló mező alatt található jelölőnégyzet bejelölésével vagy nem bejelölésével
nyilatkozhat szándékáról. A hozzájárulás teljes mértékben önkéntes, nem kötelező, opcionálisan
választható.
Amennyiben a vásárló hozzájárulását adja az elhagyott kosár értesítő üzenetek küldéséhez, az
első értesítés kiküldése után is van lehetősége arra, hogy lemondjon a második értesítésről, ha az első
kiküldött üzenetben található „unsubscribe” (leiratkozás) linkre kattint. A vásárló által a vásárlási
folyamatban megadott adatok mindkét esetben törlésre kerülnek a BizBazár.hu adatbázisából és nem
állíthatók vissza. A befejezetlen rendeléseket a BizBazár.hu 3 napig tárolja.
Süti típusok
„Munkamenet sütik”
A “munkamenet sütik” a honlap böngészéséhez, az weboldal alapvető funkcióinak
használatához szükségesek, lehetővé teszik például a látogató által, az adott oldalon, funkcióban vagy
szolgáltatásban végzett műveletek megjegyzését. A “munkamenet sütik” alkalmazása nélkül a honlap
problémamentes használata nem garantálható. Érvényességi idejük az adott látogatás időtartamára
terjed ki, a “sütik” a munkamenet végén vagy a böngésző bezárásával automatikusan törlésre kerülnek.
A honlap megfelelő munkamenetének biztosítása a hatályos jogszabályokban foglaltaknak
megfelelően történik.
A BizBazár.hu (www.bizbazar.hu) weboldal által használt “munkamenet sütik”:
A süti neve (ellátó)

A süti célja

__cfduid (barion.com)

Tartalomhálózat, a Cloudflare
használja a megbízható webes
forgalom azonosítására.

Az adatkezelés
jogalapja
a látogató önkéntes
hozzájárulása,
valamint a 2001. évi
CVIII. törvény
(Elkertv.) 13/A. §.

Tárolási
idő
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Megkülönbözteti az emberi és gép
felhasználókat (botok).

rc::c (google.com)

a látogató önkéntes
hozzájárulása,
valamint a 2001. évi
CVIII. törvény
(Elkertv.) 13/A. §.

a
böngésző
bezárásáig

„Statisztika készítéséhez használandó sütik”
A webáruház honlapját igyekszünk a látogatók által legkedveltebb és legszükségesebb
tartalmakkal megtölteni. Ehhez azonban statisztikákat kell készítenünk az oldalunkat meglátogató
felhasználók vásárlási és látogatási szokásairól.
A BizBazár.hu weboldal (www.bizbazar.hu) által használt „statisztika készítéséhez használandó sütik”:
A süti neve
(ellátó)
_ga
(bizbazar.hu)

_gat
(bizbazar.hu)

_gid
(bizbazar.hu)

tk_ai
(bizbazar.hu)

A süti célja
Regisztrál egy egyedi azonosítót,
amelyet statisztikai adatok
generálására használ fel a látogató
weboldalának használatával
kapcsolatban.
A Google Analytics által használt
thottle request szerinti arányt
tárolja
Regisztrál egy egyedi azonosítót,
amelyet statisztikai adatok
generálására használ fel a látogató
weboldalának használatával
kapcsolatban.
Regisztrálja a látogatók webhelyviselkedésének adatait. Belső
elemzésre és a weboldal
optimalizálására használatos

Az adatkezelés jogalapja

Tárolási idő

a látogató önkéntes hozzájárulása,
valamint a 2001. évi CVIII. törvény
(Elkertv.) 13/A. §.

2 év

a látogató önkéntes hozzájárulása,
valamint a 2001. évi CVIII. törvény
(Elkertv.) 13/A. §.

1 nap

a látogató önkéntes hozzájárulása,
valamint a 2001. évi CVIII. törvény
(Elkertv.) 13/A. §.

1 nap

a látogató önkéntes hozzájárulása,
valamint a 2001. évi CVIII. törvény
(Elkertv.) 13/A. §.

a
munkamenet
végéig

„Marketing tevékenységekhez szükséges sütik”
A “marketing tevékenységekhez szükséges sütik” használatának célja, hogy képesek legyünk
meghatározni a vásárlóink számára leginkább fontos, illetve az őket leginkább érdeklő hirdetéseket és
azokat jelenítsük meg a webáruházunk honlapján. A sütik segítségével az egyes hirdetések
hatékonyságát is mérni tudjuk.
A BizBazár.hu weboldal (www.bizbazar.hu) által használt „marketing tevékenységhez szükséges sütik”:
A süti neve (ellátó)
tr (facebook.com)

A süti célja
A facebook hirdetések
optimalizációjában segít.

Az adatkezelés jogalapja
a látogató önkéntes
hozzájárulása, valamint a

Tárolási idő
a munkamenet
végéig
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fr (facebook.com)

_fbp (bizbazar.hu)

ads/ga-audiences
(bizbazar.hu)

_goa3session
(adverticum.net)

_goa3test
(adverticum.net)

ba_test
(pixel.barion.com)

ba_vid (barion.com)

Valós idejű, harmadik féltől
származó ajánlattétel harmadik fél
részéről, a Facebook használatával.
A Facebook által használt hirdetési
termékek, például valós idejű
ajánlatok harmadik féltől származó
hirdetőktől történő szállítása.
A Google AdWords használja fel,
hogy újra vonzza azokat a
látogatókat, akik valószínűleg
ügyfelekké válnak, a látogatók
online viselkedése alapján.
A cookie-nak köszönhetően az
Adverticum AdServer szolgáltatás
minősége jelentősen javítható,
melyből nem csak a hirdetők
profitálnak, hanem a felhasználók
is. A tárolók használatával az
érdeklődésükhöz jobban igazodó,
kevésbé tolakodó, releváns
reklámok jelennek meg számukra.
Az Adverticum által használt
cookie-k a hirdetések
megjelenítéséhez szükségesek, és
anonim módon hozzájárulnak
ahhoz, hogy a hirdetőket
informálni lehessen a hirdetéseket
megtekintő látogatók számáról.
Célja a bankkártyás csalások
kiszűrése az általad használt eszköz
digitális ujjlenyomata és a
böngészési szokásaid alapján. A
cookie használata a csalók
felismeréséhez szükséges. A cookie
azt biztosítja, hogy a böngészési
szokásaidból származó adatokról
tudjuk, hogy egy felhasználtól
származnak
Célja a bankkártyás csalások
kiszűrése az általad használt eszköz
digitális ujjlenyomata és a
böngészési szokásaid alapján. A
cookie használata a csalók
felismeréséhez szükséges. A cookie
azt biztosítja, hogy a böngészési
szokásaidból származó adatokról
tudjuk, hogy egy felhasználtól
származnak

2001. évi CVIII. törvény
(Elkertv.) 13/A. §.
a látogató önkéntes
hozzájárulása, valamint a
2001. évi CVIII. törvény
(Elkertv.) 13/A. §.
a látogató önkéntes
hozzájárulása, valamint a
2001. évi CVIII. törvény
(Elkertv.) 13/A. §.

3 hónap

3 hónap

a látogató önkéntes
hozzájárulása, valamint a
2001. évi CVIII. törvény
(Elkertv.) 13/A. §.

a munkamenet
végéig

a látogató önkéntes
hozzájárulása, valamint a
2001. évi CVIII. törvény
(Elkertv.) 13/A. §.

1 nap

a látogató önkéntes
hozzájárulása, valamint a
2001. évi CVIII. törvény
(Elkertv.) 13/A. §.

2 év

a látogató önkéntes
hozzájárulása, valamint a
2001. évi CVIII. törvény
(Elkertv.) 13/A. §.

A munkamenet
végéig

a látogató önkéntes
hozzájárulása, valamint a
2001. évi CVIII. törvény
(Elkertv.) 13/A. §.

18 hónap
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ba_vid.xxx
(pixel.barion.com)

ba_sid
(pixel.barion.com)

ba_sid.xxx
(pixel.barion.com)

Célja a bankkártyás csalások
kiszűrése az általad használt eszköz
digitális ujjlenyomata és a
böngészési szokásaid alapján. A
cookie azt biztosítja, hogy a
böngészési szokásaidat
követhessük két munkamenet
között az adott honlapon. Ezeket
az adatokat gyűjti: ba_vid, userhez
kapcsolódó ID, amely a böngésző
tulajdonságaiból összeállított hash,
az alapján az első, a mostani és az
utolsó látogatásod időbélyeged az
adott honlapon, az aktuális
munkamenet ID, harmadik feles
cookiekhoz való engedély.
Célja a bankkártyás csalások
kiszűrése az általad használt eszköz
digitális ujjlenyomata és a
böngészési szokásaid alapján. A
cookie azt biztosítja, hogy a
munkamenetedet azonosítani
tudjuk honlapokon átívelően. Saját
Célja a bankkártyás csalások
kiszűrése az általad használt eszköz
digitális ujjlenyomata és a
böngészési szokásaid alapján. A
cookie azt biztosítja, hogy a
böngésződ munkamenetét
(session) azonosítani tudjuk az
adott honlapon belül.

a látogató önkéntes
hozzájárulása, valamint a
2001. évi CVIII. törvény
(Elkertv.) 13/A. §.

18 hónap

a látogató önkéntes
hozzájárulása, valamint a
2001. évi CVIII. törvény
(Elkertv.) 13/A. §.

30 perc

a látogató önkéntes
hozzájárulása, valamint a
2001. évi CVIII. törvény
(Elkertv.) 13/A. §.

30 perc

Bővebben, az adatkezelés jogalapját illetően:
•

az Általános Adatvédelmi Rendelet (General Data Protection Regulation – GDPR,
2016/679/EU), valamint az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény (Infotv.) szerint a látogatók önkéntes hozzájárulása.

•

valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal
összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Elkertv.) 13/A. §-a
által biztosított adatkezelési engedély, amely szerint a látogató hozzájárulása nélkül kezelhetők
a látogatók természetes személyazonosító adatai (név, születési név, anyja születési neve,
születési hely és idő) és lakcíme az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás
nyújtására irányuló szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása,
teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal
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kapcsolatos követelések érvényesítése céljából, továbbá a látogató hozzájárulás nélkül
kezelhetők a látogató természetes személyazonosító adatai, lakcíme, valamint a szolgáltatás
igénybevételének időpontjára, időtartamára és helyére vonatkozó adatok az információs
társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtására irányuló szerződésből származó díjak
számlázása céljából.
GOOGLE ADWORDS konverziókövetés (harmadik féltől származó)
a) A „Google AdWords” nevű online reklámprogramot használja az adatkezelő, továbbá annak
keretein belül igénybe veszi a Google konverziókövető szolgáltatását. A Google
konverziókövetés a Google Inc. elemző szolgáltatása (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain
View, CA 94043, USA; „Google“).
b) Amikor a felhasználó egy weboldalt Google-hirdetés által ér el, akkor egy a
konverziókövetéshez szükséges cookie kerül a számítógépére. Ezeknek a cookie-knak az
érvényessége korlátozott, és nem tartalmaznak semmilyen személyes adatot, így a felhasználó
nem is azonosítható általuk.
c) Amikor a felhasználó a weboldal bizonyos oldalait böngészi, és a cookie még nem járt le, akkor
a Google és az adatkezelő is láthatja, hogy a felhasználó a hirdetésre kattintott.
d) Minden Google AdWords ügyfél másik cookie-t kap, így azokat az AdWords ügyfeleinek
weboldalain keresztül nem lehet nyomon követni.
e) Az információk – melyeket a konverziókövető cookie-k segítségével szereztek – azt a célt
szolgálják, hogy az AdWords konverziókövetést választó ügyfeleinek számára konverziós
statisztikákat készítsenek. Az ügyfelek így tájékozódnak a hirdetésükre kattintó és
konverziókövető címkével ellátott oldalra továbbított felhasználók számáról. Azonban olyan
információkhoz nem jutnak hozzá, melyekkel bármelyik felhasználót azonosítani lehetne.
f)

Ha nem szeretne részt venni a konverziókövetésben, akkor ezt elutasíthatja azáltal, hogy
böngészőjében letiltja a cookie-k telepítésének lehetőségét. Ezután Ön nem fog szerepelni a
konverziókövetési statisztikákban.

g) További információ, valamint a Google adatvédelmi nyilatkozata az alábbi oldalon érhető el:
www.google.de/policies/privacy/
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A GOOGLE ANALYTICS alkalmazása (harmadik féltől származó)
a) Honlapunk a Google Analytics alkalmazást használja, amely a Google Inc. („Google”)
webelemző szolgáltatása. A Google Analytics úgynevezett „cookie-kat”, szövegfájlokat
használ, amelyeket a számítógépére mentenek, így elősegítik felhasználó által látogatott
weblap használatának elemzését.
b) A felhasználó által használt weboldallal kapcsolatos cookie-kkal létrehozott információk
rendszerint a Google egyik USA-beli szerverére kerülnek és tárolódnak. Az IP-anonimizálás
weboldali aktiválásával a Google a felhasználó IP-címét az Európai Unió tagállamain belül vagy
az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más államokban előzőleg
megrövidíti.
c) A teljes IP-címnek a Google USA-ban lévő szerverére történő továbbítására és ottani
lerövidítésére csak kivételes esetekben kerül sor. Eme weboldal üzemeltetőjének
megbízásából a Google ezeket az információkat arra fogja használni, hogy kiértékelje, hogyan
használta a felhasználó a honlapot, továbbá, hogy a weboldal üzemeltetőjének a honlap
aktivitásával összefüggő jelentéseket készítsen, valamint, hogy a weboldal- és az
internethasználattal kapcsolatos további szolgáltatásokat teljesítsen.
d) A Google Analytics keretein belül a felhasználó böngészője által továbbított IP-címet nem
vezeti össze a Google más adataival. A cookie-k tárolását a felhasználó a böngészőjének
megfelelő beállításával megakadályozhatja, azonban felhívjuk figyelmét, hogy ebben az
esetben előfordulhat, hogy ennek a honlapnak nem minden funkciója lesz teljes körűen
használható. Megakadályozhatja továbbá, hogy a Google gyűjtse és feldolgozza a cookie-k
általi, a felhasználó weboldalhasználattal kapcsolatos adatait (beleértve az IP-címet is), ha
letölti

és

telepíti

a

következő

linken

elérhető

böngésző

plugint.

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=hu
FACEBOOK PIXEL (harmadik féltől származó)
A Facebook-képpont olyan kód, amelynek a segítségével a honlapon jelentés készül a
konverziókról, célközönségek állíthatók össze, és az oldal tulajdonosa részletes elemzési adatokat kap
a látogatók honlap használatáról. A Facebook remarketing pixel követőkód segítségével a weboldal
látogatóinak személyre szabott ajánlatokat, hirdetéseket jeleníthet meg a Facebook felületén. A
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Facebook remarketing lista nem alkalmas személyazonosításra. A Facebook Pixellel / Facebookképponttal kapcsolatosan további információt itt találhat:
https://www.facebook.com/business/help/651294705016616
Minden modern böngésző engedélyezi a sütik beállításának megváltoztatását vagy
kikapcsolását. A legtöbb böngésző alapértelmezettként automatikusan elfogadja a sütiket, de ezek
általában megváltoztathatóak, hogy megakadályozzuk azok automatikus elfogadását és minden
alkalommal felajánlja a választás lehetőségét, hogy Ön szeretné vagy sem a sütiket engedélyezni.
A legnépszerűbb böngészők süti beállításairól a következő linkeken tájékozódhat:
Google Chrome
Firefox
Internet Explorer
Safari
A sütik törléséről bővebb információt az alábbi linkeken talál:
Google Chrome
Firefox
Internet Explorer
Safari

Kelt: Debrecen, 2019. november 13.
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