
COOKIE NYILATKOZAT 

A STADA HUNGARY Korlátolt Felelősségű Társaság nyitott és átlátható módon szeretné használni a 
cookie-kat, illetve megosztani, hogy mit jelent ez az Ön számára. Az általunk használt cookie-k egy része 
elengedhetetlen a weboldalunk működőképességéhez, de vannak olyan cookie-k is, amelyeket kikapcsolhat 
vagy blokkolhat.  

Arra törekszünk, hogy elegendő információt szolgáltassunk az általunk használt cookie-król annak 
érdekében, hogy megalapozott döntést hozhasson a velünk megosztott információkról. 

Ha további kérdése vagy megjegyzése van, forduljon hozzánk az alábbi elérhetőségek bármelyikén: 
STADA HUNGARY Korlátolt Felelősségű Társaság 
Székhelye: 1133 Budapest, Váci út 116-118 
Cégjegyzékszáma: 01-09-900384 
Adószáma: 13079356-2-41 
E- mail címe: office@stada-hungary.com 

Mik azok a cookie-k? 
A cookie egy kisebb fájl, amelyet a számítógépére vagy a mobileszközére ment le. A cookie-nak egyedi 
azonosítója van, így lehetővé teszi a webhely számára, hogy emlékezzen a műveletekre és preferenciákra 
(például a helyre, a nyelvre, a betűméretre és más megjelenítési beállításokra) egy bizonyos ideig. Így nem 
kell újra beírnia az információkat, amikor visszatér a weboldalra, vagy egyik oldalról a másikra kerül. A 
cookie-k segítenek a böngészési élmény testre szabásában is. 

A cookie-k általában nem tartalmaznak személyes adatokat, azonban a cookie információkat is személyes 
adatként kezeljük, amennyiben a fiókhoz vagy egyéb kapcsolattartási adatokhoz kapcsolódnak.  

A cookie-k fajtái 
A cookie-knak kétféle kategóriája létezik: tartós cookie-k és munkamenet cookie-k. A tartós cookie-k az 
eszközön maradnak, amíg manuálisan vagy automatikusan nem törlődnek. A munkamenet cookie-k addig 
maradnak a készüléken, amíg bezárja a böngészőt, utána automatikusan törlődnek. 

Miért használunk cookie-kat? 
Általánosságban elmondható, hogy több oka lehet a cookie-k használatának: 

• Vannak cookie-k, amelyek feltétlenül szükségesek a weboldal működéséhez, és annak lehetővé 
tételéhez, hogy az általunk kínált szolgáltatások igénybe vehesse; 

• Vannak cookie-k, amelyek adatokat gyűjtenek a weboldalunk használatával és annak 
teljesítményével kapcsolatban. Ezt az információt felhasználva javítjuk online termékeinket és 
szolgáltatásainkat; 

• Vannak cookie-k, amelyeket a weboldalunkon szerzett tapasztalatainak személyre szabásához és 
optimalizálásához használunk. Ezen cookie-k információkat tárolnak felhasználói döntéseiről, 
például a szövegméretről, a nyelvről és a képernyő felbontásáról.  

• Vannak cookie-k, melyeket harmadik felek helyeznek el a szolgáltatások továbbfejlesztése 
érdekében (például a közösségi média cookie-k), vagy pedig hirdetési célból. 

Az alábbiakban további információkat találhat a használt cookie-k típusairól. 



Feltétlenül szükséges cookie-k 
Ezen cookie-k szükségesek ahhoz, hogy megfelelően működő weboldalt nyújthassunk Önnek, lehetővé 
téve az általunk kínált szolgáltatások igénybevételét.  

Ha ezek a cookie-k le vannak tiltva, akkor nem fogja tudni használni a weboldalunkat. 

Feltétlenül szükséges cookie-k listája: 

Cél Összegyűjtött adat típusa Cookie neve Meddig 
tárolódik a 
cookie? 

1. Ezt a sütit akkor állítja be a 
felhasználó, amikor elutasítja 
a jogi nyilatkozatot. 
 
2. Ezt a sütit akkor állítja be a 
felhasználó, amikor elfogadja 
az Általános Szerződési 
Feltételeket. 

1. Tárolja, hogy a felhasználó 
elutasította a felelősségi 
nyilatkozatot (adott esetben). 
 
2. Tárolja, hogy a felhasználó 
elfogadta a feltételeket. 

1.DISCLAIMER_DISM
ISSED 
 
 
2. ACCEPT_COOKIES 

1. 30 nap 
 
 
 
2. 30 nap 

 
Elemző és teljesítményhez kapcsolódó cookie-k 
Ezek a cookie-k segítenek a forgalmi minták mérésében annak meghatározásához, hogy mely 
webhelyterületeket látogatták meg. Ezt használjuk arra, hogy kutassuk a látogatói szokásokat, illetve 
javítsuk online termékeinket és szolgáltatásainkat. Az IP-címeket (vagyis az internetre felcsatlakozó 
számítógépek elektronikus címét) is naplózhatjuk, hogy elemezzük a trendeket, kezeljük a weboldalt, 
nyomon kövessük a felhasználók mozgását és széles körű demográfiai adatokat gyűjtsünk. 

Ezek a cookie-k nem feltétlenül szükségesek a weboldalhoz, és elhelyezésük előtt beleegyezését kérjük. 
Beleegyezését bármikor visszavonhatja. 

Teljesítmény cookie-k listája: 

Cél Összegyűjtött adat típusa Cookie neve Meddig 
tárolódik a 
cookie? 

1. Ezt a sütit a Google Analytics 
telepítette. A süti arra szolgál, hogy 
tárolja a látogatók felhasználói 
szokásaira vonatkozó információkat, és 
segít Analytics-elemzést készíteni a 
webhely működéséről. Az 
összegyűjtött adatok névtelenül 
tartalmazzák a látogatók számát, a 
forrást, ahonnan jönnek, és az általuk 
meglátogatott oldalakat. 
 
2. Ez a Google Analytics által beállított 
mintázat típusú süti, amelyben a név 

1. A süti arra szolgál, hogy tárolja a 
látogatók felhasználói szokásaira 
vonatkozó információkat, és segít 
Analytics-elemzést készíteni a webhely 
működéséről. Az összegyűjtött adatok 
névtelenül tartalmazzák a látogatók 
számát, a forrást, ahonnan jönnek, és az 
általuk meglátogatott oldalakat. 
 
 
 
2. A Google Analytics használja a 
kérelem-arány fojtására. 

1. _gid 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. gat_UA-
106066397-6 

1. 24 óra 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. 1 nap 
 



mintázati eleme tartalmazza a hozzá 
kapcsolódó fiók vagy webhely egyedi 
azonosító számát. Ez a _gat süti egy 
változata, amelyet arra használnak, 
hogy nagy forgalmú webhelyeknél 
korlátozzák a Google által rögzített 
adatmennyiséget. 
 
3. Ezt a sütit a Google Analytics 
telepítette. A süti kiszámítja a 
látogatók, a munkamenetek, és a 
kampány adatait, emellett rögzíti a 
webhely használatára vonatkozó 
adatokat az Analytics-elemzésben.A 
süti névtelenül tárolja az információkat, 
azonosítás céljából egy véletlenszerűen 
generált számot rendelnek az egyedi 
látogatókhoz. 
 
4. A weboldal statisztikája és a 
weboldal funkcionalitásának 
optimalizálása. Ezt a sütit a Google 
Analytics használja, hogy megértse 
hogyan lépnek kölcsönhatásba a 
webhellyel a felhasználók. 

 
 
 
 
 
 
 
3. A süti névtelenül tárolja az 
információkat, azonosítás céljából egy 
véletlenszerűen generált számot 
rendelnek az egyedi látogatókhoz. 
 
 
 
 
 
 
 
4. A weboldal statisztikája és a 
weboldal funkcionalitásának 
optimalizálása. 

 
 
 
 
 
 
 
3. _ga 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. _gcl_au 

 
 
 
 
 
 
 
3. 2 év 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. 3 hónap 

 

Harmadik fél cookie-k 
Ezek a cookie-k a honlapunkon harmadik felek által elhelyezett cookie-k. A cookie-k lehetővé teszik 
számunkra, hogy személyre szabott hirdetéseket generáljunk más webhelyeken, amelyek olyan 
információkon alapulnak, mint például a weboldalunkon lévő oldallátogatások. Webhelyeink harmadik 
féltől származó szolgáltatásokhoz való cookie-kat is elhelyezhetnek, például közösségi médiához.   

Nem adunk meg személyes adatokat olyan harmadik feleknek, akik cookie-kat helyeztek el weboldalunkon. 
A harmadik felek azonban feltételezhetik, hogy azok a felhasználók, akik a weboldalunkon megjelenített 
személyre szabott hirdetésekkel vagy tartalmakkal kapcsolatba lépnek vagy rájuk kattintanak, egy olyan 
csoportba tartoznak, amelyre a hirdetés vagy a tartalom irányul. Nem férünk hozzá és nem ellenőrizzük 
azokat a cookie-kat, illetve funkciókat, amelyeket a hirdetők és a harmadik fél webhelyei használnak. Ezen 
harmadik feleknek az adatkezelési gyakorlatai nem tartoznak az adatvédelmi szabályzat vagy a cookie-
nyilatkozat hatálya alá. Kérjük, közvetlenül velük lépjen kapcsolatba az adatvédelmi gyakorlatukat illetően. 

Ezek a cookie-k nem feltétlenül szükségesek a weboldalhoz, és elhelyezésük előtt beleegyezését kérjük. 
Beleegyezését bármikor visszavonhatja. 

Harmadik féltől származó cookie-k listája: 



Cél Összegyűjtött adat típusa Cookie neve  Meddig 
tárolódik a 
cookie? 

1. Ezt a sütit a Facebook állítja be, hogy 
hirdetéseket jelenítsen meg, miután 
meglátogatták ezt a weboldalt, felhasználók a 
Facebook-on, vagy egy a Facebook hirdetései 
által fenntartott digitális platformon vannak. 
 
2. A sütit a Facebook állítja be, hogy a 
felhasználók számára releváns hirdetéseket 
jelenítsen meg, valamint a hirdetéseket 
teljesítményét mérje és javítsa. A süti olyan 
weboldalakon is nyomon követi a felhasználó 
tevékenységét, amelyek rendelkeznek 
Facebook pixel-lel vagy Facebook közösségi 
plugin-nal. 
 
3. Ezt a sütit a doubleclick.net állítja be. A süti 
célja annak meghatározása, hogy a felhasználó 
böngészője támogatja-e a sütik használatát. 
 
4. Ezt a sütit a Youtube állítja be. A felhasználói 
preferenciák, például a különféle webhelyekbe 
beágyazott YouTube-videók nyelvének vagy 
bármilyen más testreszabásának tárolására 
szolgál. 
 
 
 
5. Ezt a sütit a Youtube állítja be, minden 
felhasználóhoz egyedi azonosítót regisztrál, 
amit a földrajzi elhelyezkedésük alapján tud 
követni. 
 
 
6. Ezt a sütit a Youtube állítja be, és a 
beágyazott videók megtekintésének követésére 
szolgál. 
 
7. Ezt a sütit a Youtube állítja be. A webhely 
beágyazott YouTube-videóinak nyomon 
követésére szolgál. 
 
8. A Google DoubleClick használja, és ezáltal 
olyan hirdetéseket jelenít meg a felhasználók 

1. Nyomon követi az 
oldalmegtekintéseket. 
 
 
 
 
2. Titkosított facebook 
azonosítót és böngésző 
azonosítót tartalmaz. 
 
 
 
 
 
3. Annak ellenőrzésére 
szolgál, hogy a felhasználói 
böngésző támogatja-e a sütik 
használatát. 
 
4. A felhasználói 
preferenciák, például a 
különféle webhelyekbe 
beágyazott YouTube-videók 
nyelvének vagy bármilyen 
más testreszabásának 
tárolására szolgál. 
 
5. Minden felhasználóhoz 
egyedi azonosítót regisztrál, 
amit a földrajzi 
elhelyezkedésük alapján tud 
követni. 
 
6. A beágyazott videók 
megtekintésének követésére 
szolgál. 
 
7. A webhely beágyazott 
YouTube-videóinak nyomon 
követésére szolgál. 
 

1. _fbp 
 
 
 
 
 
2. fr 
 
 
 
 
 
 
 
3. test_cookie 
 
 
 
4. pref 
 
 
 
 
 
 
 
5. gps 
 
 
 
 
 
6. ysc 
 
 
 
 
7. 
visitor_info1_live 
 

1. a 
felhasználó 
saját 
facebook 
beállítása 

alapján 
2. a 
felhasználó 
saját 
facebook 
beállítása 
alapján 
 
 
3. 1 nap 
 
 
 
4. 8 hónap 
 
 
 
 
 
 
 
5. 
Munkamenet 
végéig 
 
 
6. 
Munkamenet 
végéig 
 
 
 
 
7. 179 nap 
 
 



számára, amelyek a felhasználói profiljuk 
alapján számukra relevánsak. 

8. Arról tárol információt, 
hogy a felhasználó hogyan 
használja a weboldalt, illetve 
bármilyen egyéb hirdetést, 
mielőtt meglátogatná a 
weboldalt. 

 
8. ide 

 
8. 1 év 

 

Egyéb technológiák  
Honlapunk más technológiákat is igénybe vehet, az alábbiakban részletezett módon. 

Technológia neve Összegyűjtött adat típusa Cél 
1__RequestVerificationToken 
 
 
 
 
2. ASP.NET_SessionId 
 

1. Annak biztosítására szolgál, hogy 
az egyes oldalakon benyújtott 
adatok POST űrlapból származnak, 
nem robottól. 
 
2. Az alapul szolgáló keretrendszer 
(.NET) használja a felhasználók 
megkülönböztetésére, hogy 
ideiglenes adatokat tárolhasson a 
munkamenet során. 

1. Ez egy hamisítás elleni süti, amelyet az 
ASP.NET MVC technológiákkal épített 
webes alkalmazások állítanak be. 
 
 
2. Általános célú munkamenet-süti, 
amelyet a Microsoft NET alapú 
technológiákkal írt webhelyek 
használnak. A felhasználó szerver közötti 
névtelen munkamenetet fenntartására 
használják. 

 

Az Ön preferenciái 
Lehetőség van a cookie-k korlátozására vagy letiltására, vagy akár a cookie-k törlésére, amelyek már el 
vannak helyezve az eszközre. Ha így tesz, előfordulhat, hogy nem tud hozzáférni webhelyünk egyes 
részeihez, és azt gondolhatjuk, hogy még soha nem látogatott meg minket, ezért ismét megjelenhet a 
Cookie-figyelmeztetés, és kérheti az Ön beleegyezését a cookie-k elhelyezéséhez.  

A böngésző beállításainak módosításával is korlátozhatja vagy letilthatja a cookie-kat. Tekintse meg a 
böngésző súgójában található releváns információkat, hogy megtudja, hogyan kezelje a cookie-
beállításokat.  

Kapcsolat 
Ha további kérdése vagy megjegyzése van, forduljon hozzánk az alábbi elérhetőségek bármelyikén: 

STADA HUNGARY Korlátolt Felelősségű Társaság 
Székhelye: 1133 Budapest, Váci út 116-118 
E- mail címe: office@stada-hungary.com 

Utolsó frissítés időpontja: 2021.06.16. 


