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I. 

 
Cookie tájékoztató elfogadása  

 
A HALTÁP  Kft., mint Adatkezelő tájékoztatja a Felhasználókat, mint Érintetteket, 
hogy a Felhasználó, mint Érintett jelen Cookie (süti) tájékoztató elfogadásával az 
alábbi nyilatkozatokat teszi: a jelen Cookie (süti) tájékoztatóban kifejtettek 

értelmében a Felhasználó, mint Érintett jelen Cookie (süti) tájékoztató elfogadásával 
önkéntes, konkrét, az alábbiakban kifejtettek szerint megfelelő tájékoztatáson 
alapuló és egyértelmű nyilatkozatával  
 
1.  kijelenti, hogy a HALTÁP  Kft., mint Adatkezelő tájékoztatta az Érintetett  arról, 

hogy a www.haltapkft.hu weboldalon belső cookie -k (sütik) ,  i l letve amennyiben a 
külső szolgáltatók külső cookie-kat (sütiket) használnak külső cookie-k (sütik) 

vannak elhelyezve, melyek a weboldal szolgáltatásai teljeskörű működését 
biztosítják.  

2.  tudomásul veszi,  hogy, amennyiben a  www.haltapkft.hu weboldalon található 
belső cookie-k (sütik)  alkalmazását til tja, úgy a weboldal egyes szolgáltatásai ,  
melyek a weboldal működéséhez nélkülözhetetlenek,  nem lesznek elérhetők.  

3.  tudomásul veszi,  hogy, amennyiben a  www.haltapkft.hu weboldalon található 
külső cookie-k (sütik) alkalmazását til tja, úgy a weboldal egyes szolgáltatásai 

nem vagy nem teljeskörűen lesznek elérhetők.  
 

II.  

 
Cookie (süti) meghatározása, célja , i l letve csoportosítása  

 
1.  Cookie (süti) fogalma : A HALTÁP  Kft., mint Adatkezelő tájékoztatja a Felhasználókat , 

mint Érintetteket, hogy a cookie (magyarul  süt i) egy kisméretű egyedi szöveges 
információs fáj l ,  amely akkor kerül  a számítógépre, vagy a mobi leszközre, amikor a 
Felhasználó, mint  Érintett egy weboldalt  meglátogat.  

 
2.  Cookie (süti) célja: A cookie  (süti)  cél ja az adott weboldal  minél magasabb színvonalú 

működésének biztosítása, a Felhasználók, mint Érintettek részére személyre szabott 
szolgáltatás biztosítása, továbbá a felhasználói  élmény növelése.  

 

3.  Cookie-k (sütik) megkülönböztetése származásuk szerint:  
 
I.  Belső cookie (süti):  esetén a meglátogatott honlap webszervere te lepít i  a Felhasználó 

számítógépére a cookie-t  (süt it).   
II.  Külső cookie  (süti):  esetén a cookie (süti) forrása külső szolgáltató által  a honlapba 

befűzött  kód.  

III. 

 
Cookie (süti) engedélyezése – tiltása  

 

1.  Böngésző beállítása útján: A HALTÁP  Kft.,  mint Adatkezelő tájékoztatja a  
Felhasználókat, mint  Érintetteket, hogy alapbeál l í tásként minden böngésző engedi  a 
cookie-k használatát ,  azonban az Érintettnek  lehetősége van arra, hogy olyan technikai 
beál l í tásokat hajtson végre a számítógépén, amelyekkel  a www.haltapkft .hu weboldalról  

származó belső cookie -kat, és/vagy külső cookie-kat törl i ,  i l letve  t i l t ja a további  cookie -k 
alkalmazását.  
 

2.  www.haltapkft.hu beállítása útján:  
 

a.  Belső cookie-k (sütik): A HALTÁP Kft . ,  mint Adatkezelő tájékoztatja a Felhasználókat,  
mint  Érintetteket, hogy a belső cookie -k elengedhetet lenül  szükségesek a 
www.haltapkft.hu  weboldal működéséhez, azok kikapcsolásával  a www.haltapkft.hu  

weboldal tel jes funkcional i tása nem lenne elérhető, így azok t i l tására a 
www.haltapkft.hu  weboldal nem tud lehetőséget biztosítani.   

http://www.haltapkft.hu/
https://www.haltapkft.hu/
http://www.haltapkft.hu/
http://www.haltapkft.hu/
http://www.haltapkft.hu/
http://www.ingatlanszoftver.hu/
http://www.ingatlanszoftver.hu/
http://www.haltapkft.hu/
http://www.ingatlanszoftver.hu/
http://www.ingatlanszoftver.hu/


 
www.haltapkft.hu 

Minőségi kutya és haltápok 

 

 

 
3 

b.  Külső cookie-k (sütik): A HALTÁP  Kft .,  mint  Adatkezelő  f igyelemmel jelen Cookie 
tájékoztató IV.2. pontjában foglaltakra  tájékoztatja a Felhasználókat, mint  Érintetteket, 
hogy a www.haltapkft .hu weboldalon lehetőség van arra, hogy az Ér intett a külső 
cookie-kat (sütiket)  külső szolgáltatónként külön-külön, vagy valamennyit egyszerre 

el fogadja vagy elutasítsa  azzal ,  hogy ezen beál l í tást  bármikor, korlát ozás nélkül  
megváltoztathatja .  A HALTÁP  Kft.,  mint  Adatkezelő tájékoztatja a Felhasználókat, mint 
Érintetteket, hogy a külső  cookie-k (sütik) t i l tása esetén  előfordulhat, hogy bizonyos 
szolgáltatások nem vagy nem tel jeskörűen  lesznek elérhetők.  

 

IV. 

 
HALTÁP  Kft. által használt cookie -k az alábbiak:  

 
A HALTÁP  Kft .,  mint  Adatkezelő tájékoztat ja a Felhasználókat, mint  Érintetteket, hogy a 

www.haltapkft.hu  weboldalon az alábbi  cookie -k (sütik)  kerültek elhelyezésre a weboldal 
magasabb színvonalú működésének biztosítása, a Felhasználók, mint  Érintettek részére 

személyre szabott szo lgáltatás biztosítása, továbbá a felhasználó i  élmény növelése cél jából.   
 
1.  Belső cookie-k (sütik):  

 
 

 
Cookie (süti)  

neve 
Kezelt adatok köre  Adatkezelés célja  Adatkezelés 

időtartama  

1 
Balance_IDmp  szerverterhelésről  

információ  
Szerverek terhelésének 
elosztása.  

A munkamenet 
lezárásáig tartó 

időszak  

2 
tarteaucitron  Engedélyezett  és let i l tott 

szolgáltatások  
Sütik engedélyezése és 
let i l tása .  
 

1 év  

 

 
2.  Külső cookie-k (sütik):  
 

HALTÁP  Kft .,  mint  Adatkezelő tájékoztatja a Felhasználókat, mint  Érintetteket, hogy a 
külső cookie-k (sütik) vonatkozásában az adott Külső Szolgáltató minősül adatkezelőnek.   
 

HALTÁP Kft. , mint  Adatkezelő tájékoztatja a Felhasználókat, mint Érintetteket, hogy 
tudomása szerint  jelenleg a Külső Szolgáltatók nem használnak cookie -kat (sütiket).  

 
1.  Google Maps –  API-k 
 

A Google Térkép a Google által  fej lesztett ingyenes internetes térképszolgáltatás.  
 

A Google Maps jelenleg nem használ  cookie -kat (sütiket).   
 

2.  YouTube - Video 
 

A YouTube nyi lvános videómegosztó webhely, ahol  a Felhasználók videokl ipeket 
tölthetnek fel  és nézhetnek meg.  

 

A YouTube jelenleg nem használ cookie -kat (sütiket).   
 
Szarvas ,  2018. május 25.      
 
 

HALTÁP  Kft.   

          képv.: Majoros Ferenc ügyvezető  
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