
COOKIE SZABÁLYZAT 

a hitelkalkulator.citroen.hu weboldalon alkalmazott cookie-kkal kapcsolatban 

 

Tartalom 

 

1. Mik azok a sütik (cookie-k)? 

2. Hogyan értesül róluk? 

3. Egyéni sütibeállítások 

4. Milyen típusú sütiket és milyen céllal használ ez a weboldal? 

5. A sütiszabályzat módosítása 

6. Kapcsolat 

  

 

Weboldalunkon tett látogatása során a rendszer úgynevezett cookie-kat (vagy másképp „sütiket”) 

helyez el számítógépe internetes böngészőjében. A cookie-k segítésével gyűjtött felhasználói 

személyes adatok tekintetében adatkezelést folytatunk. A sütik a felhasználó által meglátogatott 

honlap webszervere által a felhasználó végberendezésén (számítógépén, telefonján, egyéb eszközén) 

elhelyezett kisméretű, betűket és számokat egyaránt tartalmazó szövegfájlok, melyek információkat 

tárolnak a felhasználóról, valamint a felhasználó és a webszervere kapcsolatáról. A sütik például 

lehetővé teszik a weboldal hatékonyságának, használati módjának, működésének, hibáinak és a 

látogatók számának nyomon követését, valamint a felhasználói élmény növelését. 

 

A hitelkalkulator.citroen.hu weboldal tulajdonosa és a C Automobil Import Kft. (székhely: 1194 

Budapest, André Citroen utca 1.; cégjegyzékszám: 01-09-269898), amelynek az adatkezelési 

tájékoztatója a következő linken érhető el: https://www.citroen.hu/adatkezelesi.html.  

 

A weboldal használata előtt kérjük, figyelmesen olvassa el a jelen szabályzatot, melyből megtudhatja, 

hogy hogyan használjuk a sütiket, illetve Ön hogyan kezelheti azokat.  

 

A weboldalhoz kapcsolódó sütik kezeléséről szóló rész közvetlen eléréséhez görgessen le az Egyéni 

sütibeállítások fejezethez. 

 

 1.    Mik azok a sütik (cookie-k)? 

 

A sütik kisméretű fájlok, melyeket böngészője a weboldal kérésére az Ön eszközén (számítógép, 

okostelefon, tablet stb.) tárol, amikor Ön felkeresi a weboldalt.  

A sütiknek köszönhetően a személyesebb élmény érdekében a weboldalon az igényeinek leginkább 

megfelelő, személyre szabott oldalakkal tudunk szolgálni Önnek. A jelen szabályzatban foglaltaknak 

megfelelően hirdetési és marketingcéllal harmadik féltől származó sütiket is használunk, melyek nem 

a felkeresett weboldalunk domainjéről származnak.  

 

Egyes sütik használata elengedhetetlen az oldal működéséhez, ezek a weboldal felkeresésekor 

automatikusan aktiválásra kerülnek.  Más sütik lehetővé teszik, hogy az Ön igényeinek leginkább 

megfelelő szolgáltatásokat és funkciókat biztosítsuk Önnek, és hogy a weboldal egyszerű és gyors 

működése érdekében testre szabjuk szolgáltatásainkat. Ezen utóbbi cookie-kkal végzett adatkezelés az 

Ön hozzájárulásán alapszik. Hozzájárulás hiányában, illetve a korábban megadott hozzájárulás 

visszavonása esetén honlapunk nem helyezi el ezen cookie-kat az Ön berendezésén. 

https://www.citroen.hu/adatkezelesi.html


 

2.    Hogyan értesül róluk? 

Amikor először belép a weboldalra, egy banner tájékoztatja a sütihasználatról és a vonatkozó 

sütikategóriákról. Az egyes sütik leírása a 4. pontban található. 

  

3.     Egyéni sütibeállítások 

Az egyes kategóriákra vonatkozó sütipreferenciák beállításához (kivéve a nélkülözhetetlen sütiket, 

melyek kikapcsolására a weboldalunk tekintetében nincs lehetőség) egy sütikezelő eszközt biztosítunk, 

melyet az említett banner megfelelő gombjára kattintva érhet el. 

 

A következő pontban tájékoztatjuk a weboldalon használt sütikről. Ha egyes sütik beállításával nem ért 

egyet, a sütibeállítások linkre kattintva kikapcsolhatja azokat. Ha esetleg egyes sütiknél nem szerepel 

közvetlen deaktiváló link, a sütihasználat korlátozására böngészője beállításainál van lehetősége. 

 

Ha Ön a cookie-k használatát a böngészőben eszközölt beállításokon keresztül letiltja, akkor a weboldal 

vagy annak bizonyos funkciói elérhetetlenné vagy használhatatlanná válhatnak mindaddig, amíg a 

cookie-k használatát nem engedélyezi újra. Bármikor lehetősége van a beállítások, és ezáltal a cookie-

k használatának módosítására, akár a hozzájárulása visszavonására. 

 

Ön szintén a böngészőjében tudja megtekinteni és törölni azokat a cookie-kat, amelyek korábban 

kerültek eltárolásra a számítógépén.  

 

A legtöbb böngészőprogram alapbeállítása olyan, hogy engedélyezi a cookie-k használatát. A 

leggyakrabban használt böngészők esetében a cookie-k beállításának módját a linkre kattintva elérhető 

weboldalak ismertetik. 

• Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=hu    

• Microsoft Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/hu-hu/windows-vista/block-or-

allow-cookies    

• Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/hu/kb/sutik-engedelyezese-es-tiltasa-amit-

weboldak-haszn  

 

A Google Analytics által használt cookie-k esetében elérhető egy olyan, a Google által közzétett 

böngésző-kiegészítés, amely használatával ezek a cookie-k letilthatók. Erről részletes információ a 

következő linken érhető el: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.  

 

4.    Milyen típusú sütiket és milyen céllal használ a weboldal? 

A weboldalon az alábbi típusú sütik fordulhatnak elő: 

 

• Nélkülözhetetlen sütik 

 

A nélkülözhetetlen sütik a weboldalon belüli navigációt és az egyes funkciók használatát teszik 

lehetővé. Ezeket a sütiket a weboldalunk tekintetében nem lehet kikapcsolni. A 

nélkülözhetetlen sütiket a következőkre használjuk: 

- A weboldalon használt funkciók megfelelő működésének biztosítása. 

- A weboldalon kitöltött űrlapokkal (pl. cookie preferencia) kapcsolatos adatok tárolásának 

lehetővé tétele. 

 

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=hu
http://windows.microsoft.com/hu-hu/windows-vista/block-or-allow-cookies
http://windows.microsoft.com/hu-hu/windows-vista/block-or-allow-cookies
https://support.mozilla.org/hu/kb/sutik-engedelyezese-es-tiltasa-amit-weboldak-haszn
https://support.mozilla.org/hu/kb/sutik-engedelyezese-es-tiltasa-amit-weboldak-haszn
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout


• Harmadik féltől származó anonim analitikus sütik  

 

Az analitikus sütik a látogatókról gyűjtenek a weboldal statisztikai jellegű látogatottságát 

vizsgáló elemzéseinkhez szükséges információkat. Ilyen információk például a weboldalt 

látogatók száma, az az időtartam, amelyet a látogató a honlapon tölt, navigációval kapcsolatos 

kérdések, azaz a látogató hogyan találta meg a weboldalt (reklámra kattintva vagy más 

módon). Az analitikus sütik tehát az Ön internetezési szokásairól közvetítenek információkat 

számunkra, amelyek honlapunk fejlesztéséhez a látogatói elégedettség és weboldalunk 

ismertségének vizsgálatán keresztül nyújtanak segítséget. 

 

A weboldalon használt sütik leírása:  

 

Süti típusa és 
neve 
  

Szolgáltató és további 
információk  

Adat/ 
adatkategória  

Cél/funkció   Érvényess
ég 
ideje (süti 

élettarta

ma) 

Sütiblokkolás/ 
visszavonás 

Analitikus sütik: 
 
_ga 
(GoogleAnalytics) 
 
_ga_QF53HMK7X
K  
  

Google (1600 
Amphitheatre 
Parkway, Mountain 
View, California) 
 
Google Analytics 
egyedi azonosító 
cookie-ja, amit annak 
megállapítására 
használ, hogy két 
különböző találat 
ugyanazon 
felhasználóhoz 
tartozik-e a böngészési 
munkamenetek során.  
  

(IP-cím) 

https://policies.

google.com/te

chnologies/par

tner-sites 

(anonim) 

felhasználói 

viselkedés jobb 

megértése  

 

Honlap 

használatának 

elemzése 

- Google 

2 év 
 

Igen (a weboldal 
sütibeállításaiban 
vagy a 
böngészőben) 
 

Egyéb, 
működéshez 
szükséges, 
nélkülözhetetlen 
sütik 
 
analyticCodeEnab
led 
 
c_accepted 
 
marketingCodeEn
abled 
 
PHPSESSID 

Saját süti Személyes 

adatot nem 

kezel 

Általános célú, 

az oldal 

működéséhez 

szükséges 

információ 

tárolása (pl. a 

látogató által 

választott 

cookie 

preferencia)  

Nincs 
lejárati 
idő 

Nincs lehetőség 
blokkolásra 

 



 

5.    A sütiszabályzat módosítása 

A sütiszabályzatot érintő minden változtatást a weboldalon teszünk közzé. Azokat tehát rendszeresen 

át kell néznie, hogy tisztában legyen a sütiszabályzatban bekövetkezett változásokkal. A jelentősebb 

módosításokról tájékoztatjuk Önt, és szükség esetén a hozzájárulását kérjük. 

 

6.    Kapcsolat 

A C Automobil Import Kft. (székhely: 1194 Budapest, André Citroen utca 1.; cégjegyzékszám: 01-09-

269898) elérhetőségei a következők: 

 

Az adatvédelmi tisztviselőnk a PETERKA & PARTNERS Iroda, amelynek elérhetőségei a következők: 

Cím: 1051 Budapest, Vörösmarty tér 4. 

Telefonszám: +36 1 235 1090 

E-mailcím: dpo@peterkapartners.hu  

Ha az Önre vonatkozó személyes adatok kezelésével kapcsolatban kérdései, kifogása vagy aggályai 

merülnek fel, kérjük, hogy lépjen kapcsolatba az adatvédelmi tisztviselőnkkel a fenti elérhetőségeken. 

  

Ha bármilyen egyéb kérdése vagy megjegyzése van, kérjük, hogy írjon nekünk a kapcsolat@c-

automobil-import.hu email címre. A megkeresés beérkezése után haladéktalanul felvesszük Önnel a 

kapcsolatot. 

  

2021. augusztus 26. 
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