
Cookie tájékoztató adrpolo.hu 

Adrenalinonline Kft. 

ADRPOLO.HU 

Cookie-kal (sütikkel) kapcsolatos információk 

Hatályos 2021.02.01-től 

1. Adatkezelő személye 

2. Fogalomtár 

a. A „cookie” jelentése: a „cookie” egy rövid szöveges fájl, amit a webszerverünk            
elküld az érintett eszközére (legyen szó bármilyen számítógépről mobiltelefonról         
vagy tabletről) és olvas vissza. Vannak ideiglenes (munkamenet vagy más néven           
session) „cookie-k”, amelyek automatikusan törlődnek az eszközéről, amikor        
bezárja a böngészőt, és vannak hosszabb élettartamú „cookie-k”, amelyek         
hosszabb ideig maradnak az érintett eszközén (ez függ az érintett eszközének           
beállításaitól is) 

3. Cookie-kal vagy hasonló fájlokkal kapcsolatos részletes rendelkezések 

A adrpolo.hu egyes esetekben olyan adatokat is gyűjthet, amelyek önmagukban nem teszik lehetővé az              
érintett azonosítását, de bizonyos esetekben személyes adatoknak minősülhet. Többek között Ilyen adat            
lehet például az érintett IP címe, az érintett által használt webböngésző, számítógép és operációs              
rendszer típusa, a nyelvi beállítások, internetszolgáltató vagy egy reklám domain neve, amiről az érintett              
eljutott a honlapra, vagy a honlapon keresztül jutott el. Ezen adatok az érintett azonosítására nem               
alkalmas módon kerülnek tárolásra. 

A adrpolo.hu az alábbi esetekben használ „cookie”-kat a weboldalon: 

a. Működéséhez szigorúan elengedhetetlen „cookie”-k: ezek a sütik azért        
szükségesek, hogy a felhasználók böngészhessék oldalainkat, az oldalon nyújtott         
szolgáltatásokat igénybe tudják venni. Ha az érintett bezárja böngészőjét, ezek a           
sütik automatikusan törlődnek a számítógépéről. Ezen sütik alkalmazása nélkül         
nem tudjuk garantálni az érintettnek weboldalunk használatát. 

b. Statisztikai “cookie”-k: ezek a sütik lehetővé teszik, hogy olyan adatokat kapjon           
az adrpolo.hu a felhasználóktól, ami alapjén fejleszteni tudja szolgáltatását és          
megfelelően mérni tudja hirdetési sikerességét. 

c. Remarketing “cookie”-k: ezek a sütik lehetővé teszik, hogy a felhasználók célzott           
hirdetéseket kapjanak (pl. facebookon vagy google keresésen keresztül) 

4. A adrpolo.hu által használt „cookie”-k: 

Név: Adrenalinonline Kft. 
E-mail: info@adrenalinstore.hu 
Telefon: +36-70-410-41-09 
Székhely: 5600 Békéscsaba, Fényesi út 83 
Cégjegyzékszám
: 04-09-012097 
Adószám: 24174723-2-04 
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5. „Cookie” beállítások 

Alapbeállításként minden böngésző engedi a sütik használatát. Ha az érintett törölni akarja oldalainkról             
származó sütiket, vagy nem kívánja használni azokat, kérjük, tájékozódjon az alábbi linkeken attól             
függően, hogy milyen böngészőt használ: 

a. Google Chrome  

b. Firefox  

c. Microsoft Internet Explorer 11  

d. Microsoft Internet Explorer 10  

e. Microsoft Internet Explorer 9   

f. Microsoft Internet Explorer 8   

g. Safari 

Név Leírás 

connect.sid A weboldal működéséhez szükséges információkat tárolja,      
addig, amíg az érintett be nem zárja a böngészőt. 

cookieConsent A cookie-k elfogadását vagy elutasítását tároló cookie. 

_gat 

A _gat cookie a Google tájékoztatása szerint a kérelem         
gyakoriságának szabályozására szolgál – korlátozza az      
adatgyűjtést a nagy forgalmú webhelyeken. A webhely minden        
egyes oldalkérelmében szerepel. 1 perc után lejár. 

_gid 

A _gid cookie-val kapcsolatban részletes információ a       
Google-tól nem érhetők el. Úgy tűnik, hogy minden látogatott         
oldalra egyedi értéket tárol. Felhasználása a _ga cookie-hoz        
hasonlóan történhet. A webhely minden egyes oldalkérelmében       
szerepel. 24 óra után lejár. 

_ga 

A _ga cookie az egyes felhasználók (pontosabban az egyes         
böngészők) megkülönböztetésére szolgál. Segítségével    
hosszútávú statisztika készíthető a felhasználók általi      
webhelylátogatásokról. A webhely minden egyes     
oldalkérelmében szerepel. Alapértelmezés szerint 2 év után jár        
le. 

_fbp 

Ez a süti segít abban, hogy hirdetéseinket olyan embereknek         
nyújtsuk, akik már ellátogattak a weboldalunkra, amikor be        
voltak jelentkezve a Facebookra vagy a Facebook Advertising        
által üzemeltetett digitális platformra. 

next-i18next A megjelenítés nyelvét tároló süti. 
Felhívjuk figyelmét, hogy sütik tiltása esetén előfordulhat, hogy bizonyos elemek, vagy a weboldal        
teljes funkcionalitása nem lesz elérhető. 

https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=hu
https://support.mozilla.org/hu/kb/S%C3%BCtik%20kezel%C3%A9se
https://support.mozilla.org/hu/kb/S%C3%BCtik%20kezel%C3%A9se
http://windows.microsoft.com/hu-hu/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11
http://windows.microsoft.com/hu-hu/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11
http://windows.microsoft.com/hu-hu/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-10
http://windows.microsoft.com/hu-hu/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-10
http://windows.microsoft.com/hu-hu/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-9
http://windows.microsoft.com/hu-hu/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-9
http://windows.microsoft.com/hu-hu/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-8
http://windows.microsoft.com/hu-hu/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-8
http://support.apple.com/kb/index?page=search&q=cookies%20safari
http://support.apple.com/kb/index?page=search&q=cookies%20safari
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6. Továbbá felhívjuk az érintett figyelmét, hogy jelen “Cookie” tájékoztató a adrpolo.hu által kezelt 
adatokkal kapcsolatos adatvédelmi tájékoztató része, amelyről ide kattintva tájékozódhat. 

 

https://www.adrpolo.hu/docs/adrpolo_adatvedelmi.pdf

