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I.

Cookie tájékoztató elfogadása

A Webrakéta  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  Webrakéta  Kft. ,  mint  Adatkezelő  tájékoztatta  az  Érintetett
arról ,  hogy  a  www.webraketa.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.webraketa.hu   weboldalon  található
belső  cookie-k  (sütik)  alkalmazását  ti ltja,  úgy  a  weboldal  egyes  szolgáltatásai,
melyek a weboldal  működéséhez nélkülözhetetlenek, nem lesznek elérhetők.

3. tudomásul  veszi ,  hogy,  amennyiben  a  www.webraketa.hu   weboldalon  található
külső  cookie-k  (sütik)  alkalmazását  ti ltja,  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  Webrakéta Kft. ,  mint  Adatkezelő  tájékoztatja  a
Felhasználókat,  mint  Érintet teket ,  hogy a  cookie  (magyarul  süt i)  egy kisméretű  egyedi
szöveges  információs  fájl ,  amely  akkor  kerül  a  számítógépre,  vagy  a  mobileszközre,
amikor a Felhasználó,  mint  Érintet t  egy weboldalt  meglátogat .  

2. Cookie  (süti)  célja :  A  cookie  (süt i)  cél ja  az  adott  weboldal  minél  magasabb
színvonalú  működésének  biztosítása,  a  Felhasználók,  mint  Érintet tek  részére
személyre  szabott  szolgáltatás biztosítása,  továbbá a felhasználói  élmény növelése.  

3. Cookie-k (sütik) megkülönböztetése származásuk szerint:  

I. Belső  cookie  (süt i) :   esetén  a  meglátogatot t  honlap  webszervere  telepít i  a
Felhasználó számítógépére a cookie-t  (süti t) .  

II. Külső  cookie   (süt i):  esetén  a  cookie  (süt i)  forrása  külső  szolgáltató  ál tal  a
honlapba befűzött  kód.

III.

Cookie (süti)  engedélyezése – t il tása 

1. Böngésző  beáll ítása  útján :  A  Webrakéta  Kft. ,  mint  Adatkezelő  tájékoztat ja  a
Felhasználókat,  mint  Érintet teket ,  hogy  alapbeállí tásként  minden  böngésző  engedi  a
cookie-k használatát ,  azonban az Érintettnek lehetősége van arra,  hogy olyan technikai
beállí tásokat  hajtson  végre  a  számítógépén,  amelyekkel  a  www.webraketa.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.  
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2. www.webraketa.hu       beáll ítása útján  :  

a. Belső  cookie-k  (sütik)  :  A  Webrakéta  Kft. ,  mint  Adatkezelő  tájékoztat ja  a
Felhasználókat ,  mint  Érintetteket,  hogy  a  belső  cookie-k  elengedhetet lenül
szükségesek  a  www.webraketa.hu   weboldal  működéséhez,  azok  kikapcsolásával  a
www.webraketa.hu   weboldal  tel jes  funkcionalitása  nem  lenne  elérhető,  így  azok
til tására a www.webraketa.hu   weboldal  nem tud lehetőséget  biztosítani.  

b. Külső  cookie-k  (süt ik)  :  A  Webrakéta  Kft . ,  mint  Adatkezelő  f igyelemmel  jelen
Cookie  tájékoztató  IV.2.  pontjában  foglal takra  tájékoztat ja  a  Felhasználókat ,  mint
Érintetteket,  hogy  a  www.webraketa.hu   weboldalon  lehetőség  van  arra,  hogy  az
Érintett  a  külső  cookie-kat  (süt iket)  külső  szolgáltatónként  külön-külön,  vagy
valamennyi t  egyszerre  elfogadja  vagy  elutasí tsa  azzal,  hogy  ezen  beáll ítást
bármikor,  korlátozás  nélkül  megváltoztathat ja.  A  Webrakéta  Kft. ,  mint  Adatkezelő
tájékoztat ja  a  Felhasználókat ,  mint  Érintetteket,  hogy  a  külső  cookie-k  (sütik)
t il tása  esetén előfordulhat ,  hogy  bizonyos  szolgáltatások  nem  vagy  nem
teljeskörűen lesznek elérhetők. 

IV.

Webrakéta Kft.  által  használt  cookie-k az alábbiak:

A Webrakéta  Kft . ,  mint  Adatkezelő tájékoztat ja  a  Felhasználókat ,  mint  Érintet teket,  hogy
a  www.webraketa.hu   weboldalon  az  alábbi  cookie-k  (süt ik)  kerültek  elhelyezésre  a
weboldal  magasabb  színvonalú  működésének  biztosí tása,  a  Felhasználók,  mint  Érintettek
részére  személyre  szabott  szolgáltatás  biztosítása,  továbbá  a  felhasználói  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.

munkamenet
lezárásáig

2
PHPSESSION Munkamenet-azonosító Felhasználó  azonosítása  a

honlap  megfelelő
működésének  biztosí tása
céljából.

munkamenet
lezárásáig

3 ssupp.visi ts ?????????????????, ?????????????????? ????????????????

4
tarteaucitron Engedélyezett  és  leti l tott

szolgáltatások 
Sütik  engedélyezése  és
let il tása.

1 év 

5

websos - Felhasználó  mennyi
időt  töl töt t  a
weboldalon,

-  milyen  menüpontokat
nyitot t  meg

-  hányszor  jelent  meg
neki  előugró  popup-
ablak

Előugró  popup-ablakok
megjelenésnek  személyre
szabása

100 nap
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2. Külső cookie-k:

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

Webrakéta  Kft. ,  mint  Adatkezelő  tájékoztat ja  a  Felhasználókat ,  mint  Érintet teket,
hogy  tudomása  szerint  a  Külső  Szolgáltatók  jelenleg  az  alábbi  cookie-kat  (sütiket)
használják.  

1. reCAPTCHA – API

A  reCAPTCHA  egy  olyan  ingyenes  szolgáltatás,  amelynek  a  célja,  hogy
megkülönböztesse  az  emberi  felhasználót  a  számítógéptől ,  és  ezzel  védje  a
www.webraketa.hu   weboldalt  a  kéret len,  botok  ál tal  küldött  spamektől  és  a
visszaéléstől.  

A reCAPTCHA jelenleg nem használ  cookie-kat  (sütiket) .  

2. Google Analyt ics – Statisztika 

A Google  Analytics  a Google  elemző eszköze,  amely abban segít  a Webrakéta Kft.-
nek,  hogy pontosabb  képet  kapjon  a  Felhasználok  tevékenységeiről .  A szolgáltatás
cookie-kat  használhat ,  hogy  információkat  gyűjtsön  és  jelentést  készítsen  a
weboldal  használatára  vonatkozó  statisztikai  adatokból  anélkül ,  hogy  egyénileg
azonosítaná  a  látogatókat  a  Google  számára.  A  webhelyhasználat i  statiszt ikai
adatokból  készülő  jelentések  mellet t  a  Google  Analytics  felhasználható  arra  is,
hogy  relevánsabb  hirdetéseket  jelenítsünk  meg  a  Google-szolgáltatásokban
(például  a  Google  Keresésben)  és  az  interneten,  valamint  hogy mérjük  az  általunk
megjelenített  hirdetésekhez kapcsolódó interakciókat.

A Google Analytics  jelenleg 2 cookie-t  (süt i t)  használ.  

3. Optimonk – Támogatás 

Az Optimonk a  www.webraketa.hu   weboldalra látogató,  mint  Érintett  viselkedését
figyeli  abból  a  célból,  hogy amikor  azt  észleli ,  hogy az  Érintet t  el  kívánja  hagyni
a  www.webraketa.hu   weboldalt  egy  olyan  ajánlatot  tesz  számára,  amely  az
Érintet tet  arra  ösztönzi,  hogy  megrendelje  a  Webrakéta  Kft.  valamely
szolgáltatását.  
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Az Optimonk jelenleg nem használ  cookie-kat  (süt iket).  

4. Smartsupp – Támogatás 

A  Smartsupp  –  szolgáltatás  egy  csevegési  megoldás,  amelynek  segítségével  a
Webrakéta  Kft . ,  mint  Adatkezelő  kommunikálhat  a  www.webraketa.hu   weboldal
Felhasználóival .  A  Smartsupp  –  szolgáltatás  révén  a  Webrakéta  Kft . ,  mint
Adatkezelő  egy,  a  www.webraketa.hu   weboldalra  elhelyezett  csevegési  mező
(csevegő  widget)  segítségével  válaszolhat  a  weboldal  Felhasználóinak  a
csevegőablakban feltett  kérdéseire.  

A Smartsupp jelenleg 2 cookie-t  (süt it )  használ .  

5. YouTube -  Video

A YouTube  nyilvános  videómegosztó  webhely,  ahol  a  Felhasználók  videoklipeket
töl thetnek fel  és nézhetnek meg.

A YouTube jelenleg nem használ  cookie-kat  (sütiket) .  

Budapest ,  2018.  május 25.

Webrakéta Kft.  
          képv.:  Kiss Ernő ügyvezető
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