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I.
Cookie tájé koztató elfogadása
A Webrakéta Kft., mi nt Adatke zelő tájékoztatja a Felhas ználókat, mi nt Érintetteket,
hogy a Felhasználó, mint Érintett jelen Cookie (süti) tájé koztató elfogadásával az
alábbi nyilat kozatokat teszi: a jelen Cookie (süti) tájé koztatóban kifejtette k
értelmében a Felhasználó, mint Érintett jelen Cookie (süti) tájékoztató elfogadásával
önké ntes, konkrét, az alábbiakban kifejtettek szerint me gfelelő tájékoztatáson
alapuló és egyértelmű nyilatkozatával
1. kijelenti, hogy a Webrakéta Kft., mint Adatke zelő tájékoztatta az Érintetett
arról, hogy a www.webraketa.hu weboldalon belső cookie-k (sütik), illetve
amennyiben a külső szolgáltatók külső cookie-kat (süti ket) használnak külső
cookie-k (süti k) vannak elhelyezve, melye k a weboldal szolgáltatásai teljes körű
működését bi ztosítják.
2. tudomásul veszi, hogy, amennyiben a www.w ebraketa.hu weboldalon található
belső cookie-k (süti k) al kal mazását tiltja, úgy a weboldal egyes szolgáltatásai,
melyek a weboldal működéséhez nélkülözhetetlene k, ne m leszne k elérhetők.
3. tudomásul veszi, hogy, amennyiben a www.w ebraketa.hu weboldalon található
külső cookie-k (sütik) al kal mazását tiltja, úgy a weboldal egyes szolgáltatásai
nem vagy ne m teljes körűen leszne k elérhetők.
II.
Cookie (süti) meghatározása, célja, illetve csoportosítása
1. Cookie (süti) fogalma : A Webrakéta Kft., mi nt Adatkezelő tájékoztatja a
Felhasználókat, mi nt Érintetteket, hog y a cookie ( mag ya rul süti) eg y kis méretű eg ye di
szöveges infor má ciós fájl, a mel y akkor kerül a szá mítógépre, vag y a mobileszközre,
a mikor a Felhasználó, mint Érintett eg y weboldalt me glátogat.
2. Cookie (süti) célja : A cookie (süti) célja az adott weboldal minél magasabb
színvonalú működésének biztosítása, a Felhasználók, mint Érintettek részére
sze mél yre szabott szolgáltatás biztosítása, továbbá a felhasználói él mén y növelése.
3. Cookie-k (süti k) megkülönböztetése szár mazásuk szerint:
I.
II.

Belső cookie (süti): esetén a meglátogatott honlap webszervere telepíti a
Felhasználó szá mítógépére a cookie-t (sütit).
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 Webrakéta Kft., mint Adatkezelő tájékoztatja a
Felhasználókat, mint Érintetteket, hog y alapbeállításként minden böngésző engedi a
cookie-k használatát, azonban az Érintettnek lehetősége van arra, hog y ol ya n technikai
beállításokat hajtson végre a szá mítógépén, a mel ye kkel a www.w ebraketa.hu
weboldalról szár mazó belső cookie-kat, és/vag y külső cookie-kat törli, illetve tiltja a
további cookie-k alkal mazását.
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2. www.webraketa.hu beállítása útján :
a. Belső cookie-k (sütik) : A Webrakéta Kft., mint Adatkezelő tájékoztatja a
Felhasználókat, mint Érintetteket, hog y a belső cookie-k elengedhetetlenül
szükségesek a www.webraketa.hu weboldal működéséhez, azok kikapcsolásával a
www.w ebraketa.hu weboldal teljes funkcionalitása ne m lenne elérhető, íg y azok
tiltására a www.w ebraketa.hu weboldal ne m tud lehetőséget biztosítani.
b. Külső cookie-k (sütik) : A Webrakéta Kft., mint Adatkezelő fig yele mmel jelen
Cookie tájékoztató IV.2. pontjában foglaltakra tájékoztatja a Felhasználókat, mi nt
Érintetteket, hog y a www.webraketa.hu weboldalon lehetőség van arra, hog y az
Érintett a külső cookie-kat (sütiket) külső szolgáltatónként külön-külön, vag y
vala menn yi t eg ys zerre elfogadja vag y elutasítsa azzal, hog y ezen beállítást
bár mikor, korlátozás nélkül me gváltoztathatja. A Webrakéta Kft., mi nt Adatkezelő
tájékoztatja a Felhasználókat, mi nt Érintetteket, hog y a külső cookie-k (sütik)
tiltása esetén előfordulhat, hog y bizon yos szolgáltatások ne m vag y ne m
teljeskörűen lesznek elérhetők .
IV.
Webrakéta Kft. által használt cookie-k az alábbiak:
A Webrakéta Kft., mint Adatkezelő tájékoztatja a Felhasználókat, mi nt Érintetteket, hog y
a www.webraketa.hu weboldalon az alábbi cookie-k (sütik) kerültek elhel ye zésre a
weboldal magasabb színvonalú működésének biztosítása, a Felhasználók, mint Érintettek
részére sze mél yre szabott szolgáltatás biztosítása, továbbá a felhasználói él mén y
növelése céljából.
1. Belső cookie-k (sütik):
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2. Külső cookie-k:

Webrakéta Kft., mi nt Adatkezelő tájékoztatja a Felhasználókat, mint Érintetteket,
hog y a külső cookie-k (sütik) vonatkozásában az adott Külső Szolgáltató mi nősül
adatkezelőnek.

Webrakéta Kft., mint Adatkezelő tájékoztatja a Felhasználókat, mint Érintetteket,
hog y tudomá sa szerint a Külső Szolgáltatók jelenleg az alábbi cookie-kat (sütiket)
használják.

1. reCAPTCHA – API
A reCAPTCHA eg y ol yan ing ye nes szolgáltatás, a mel ynek a célja, hog y
megkülönböztesse az e mberi felhasználót a szá mítógéptől, és ezzel védje a
www.webraketa.hu weboldalt a kéretlen, botok által küldött spa me ktől és a
visszaéléstől.
A reCAPTCHA jelenleg ne m használ cookie-kat (sütiket).
2. Google Anal yt ics – Statisztika
A Google Anal ytics a Google ele mző eszköze, a mel y abban segít a Webrakéta Kft.nek, hog y pontosabb képet kapjon a Felhasználok tevéken ységeiről. A szolgáltatás
cookie-kat használhat, hog y infor má ciókat g yűjtsön és jelentést készítsen a
weboldal használatára vonatkozó statisztikai adatokból anélkül, hog y eg yé nileg
azonosítaná a látogatókat a Google szá mára. A webhel yhasználati statisztikai
adatokból készülő jelentések me llett a Google Anal ytics felhasználható arra is,
hog y relevánsabb hirdetéseket jelenítsünk meg a Google-szolgáltatásokban
(például a Google Keresésben) és az interneten, vala mint hog y mérjük az általunk
megjelenített hirdetésekhez kapcsolódó interakciókat.
A Google Anal ytics jelenleg 2 cookie-t (sütit) használ.

3. Opti monk – Tá mogatás

Az Opti monk a www.w ebraketa.hu weboldalra látogató, mi nt Érintett viselkedését
fig yeli abból a célból, hog y a mikor azt észleli, hog y az Érintett el kívánja hag yni
a www.w ebraketa.hu weboldalt eg y ol ya n ajánlatot tesz szá mára, a mel y az
Érintettet arra ösztönzi, hog y me grendelje a Webrakéta Kft. vala mel y
szolgáltatását.
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Az Opti monk jelenleg ne m használ cookie-kat (sütiket).

4. Smartsupp – Tá mogatás
A Smartsupp – szolgáltatás eg y csevegési megoldás, a mel ynek segítségével a
Webrakéta Kft., mi nt Adatkezelő kommunikálhat a www.webraketa.hu weboldal
Felhasználóival. A Smartsupp – szolgáltatás révén a Webrakéta Kft., mi nt
Adatkezelő eg y, a www.w ebraketa.hu weboldalra elhel ye zett csevegési mező
(csevegő widget) segítségével válaszolhat a weboldal Felhasználóinak a
csevegőablakban feltett kérdéseire.
A Smartsupp jelenleg 2 cookie-t (sütit) használ.

5. YouTube - Video

A YouTube n yilvános videómegosztó webhel y, ahol a Felhasználók videoklipeket
tölthetnek fel és nézhetnek me g.

A YouTube jelenleg ne m használ cookie-kat (sütiket).
Budapest, 2018. má jus 25.
Webrakéta Kft.
képv.: Kiss Ernő üg yvezető
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