
 

 

Adatvédelmi tájékoztató cookie-k (sütik) használatáról 

 

A jelen Oldal, az e-mail üzenetek, az online szolgáltatások, a reklámok és az interaktív alkalmazások szolgáltatá-

saink optimalizálása céljából “cookie”-kat, "sütiket" használhatnak. Adatvédelemmel kapcsolatban további informá-

ció a Kiskunsági Víziközmű-Szolgáltató Kft. (6400 Kiskunhalas, Kőrösi út 5., a továbbiakban: Társaság) Adatvé-

delmi és Adatbiztonsági szabályzatban található.  

 

1. Mik azok a cookie-k (vagy sütik)? 

Amikor a látogató a tájékoztató hatálya alá tartozó weboldalt meglátogatja, egy kisméretű adatfájlt, úgynevezett 

cookie (továbbiakban: cookie vagy süti) helyezünk el a számítógépére, mely többféle célt szolgálhat. 

A sütik általában egy betűkből és számokból álló kis file, amit a web szerverünk az Ön számítógépének merevle-

mezén található böngésző cookie file-jába küld. Ez lehetővé teszi például, hogy a weboldalunk felismerje a felhasz-

náló által használt végberendezést, amikor a web szerver és a böngésző közötti kapcsolat létrejön. A süti fő célja, 

hogy lehetővé tegye web szerverünk számára, hogy a felhasználó számára egyediesített weboldalakat tegyen 

elérhetővé, melyek a felhasználói élményt a http://kiskunviz.hu weboldal használata során személyesebbé teszik, 

és a felhasználó egyéni szükségleteit jobban tükrözik. 

2. A sütik célja 

Egyes általunk használt sütik elengedhetetlenek az oldal megfelelő működéséhez, mások a weboldal kényelme-

sebb használatának elősegítésére szolgálnak. A látogató beállításainak, használati szokásainak rögzítésével az 

oldalon való navigáció és ezáltal a honlap használatának megkönnyítése. 

3. A sütik típusai  

A Társaság a jelen Weboldalon két fajta sütit használhat: 

Ideiglenes, munkamenet (session cookie) és biztonsági (XSRF-token) cookie: ezek ideiglenes cookie-k, amik az 

Ön böngészésének a végéig kerülnek tárolásra a cookie file-ban. Ezek a cookie-k elengedhetetlenek a weboldallal 

kapcsolatos egyes funkcionalitások vagy alkalmazások megfelelő működéséhez. 

Állandó (persistent cookie) süti: állandó cookie-t használunk a jobb felhasználói élmény érdekében (pl. optimalizált 

navigáció nyújtása). Ezek a sütik a hosszabb ideig kerülnek tárolásra a böngésző sütik file-jában. Ennek időtartama 

attól függ, hogy internetes böngészőjében Ön milyen beállítást alkalmaz. Az állandó sütik lehetővé teszik, hogy a 

web szerverre információ kerüljön továbbításra minden olyan esetben, amikor valaki felkeresi a weboldalt. Az ál-

landó sütik nyomkövető (tracking) cookie-ként is ismertek. 

Ha többet szeretne tudni a témában, számos cikk hozzáférhető az interneten. Ilyen például a http://www.allabout-

cookies.org oldal. 

Alap működést biztosító sütik: 

http://kiskunviz.hu/
http://www.allaboutcookies.org/
http://www.allaboutcookies.org/
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Az oldal megfelelő működéséhez szükséges sütik. Ezek nélkül az oldal nem működőképes, így ezek letiltása az 

oldal betöltését akadályozza. 

Preferencia jellegű sütik  

Ezek a sütik biztosítják, hogy a látogató oldal megjelenítésével kapcsolatos preferenciáit megjegyezze, mint például 

a korábbi cookiebeállítások értékét.  

Statisztikai jellegű sütik: 

A nyomkövető pixelek, illetve sütik segítségével kinyert információ anonim és nem kerül összekapcsolásra szemé-

lyes adattal. Ezek célja a látogatók oldallátogatási szokásainak megértése és elemzése. A Kiskunvíz Kft. független 

felhasználás céljából nem osztja meg ezen információkat harmadik felekkel. 

Célzó- és hirdetési sütik:  

A Társaság harmadik fél hirdetők (Google, Facebook, LinkedIn) szolgáltatásait veheti igénybe hirdetések küldése 

és marketing kommunikációnk optimalizálása céljából. A harmadik fél hirdetők sütiket használhatnak a hirdetések 

hatékonyságának mérése és a hirdetések tartalmának egyéniesítése céljából. A harmadik fél hirdetők által gyűjtött 

információ lehetnek például (az IP cím alapján meghatározott) geolokációs adatok vagy kapcsolattartási adatok, 

úgymint e-mail cím. 

 

Cookie neve Domain Jelleg Lejárat Használat célja 

cookieAcceptance  kiskunviz.hu  Alap működéshez 
szükséges  

365 nap  a választott cookie beállításo-
kat tárolja  

baseCookies  kiskunviz.hu  Alap működéshez 
szükséges  

365 nap  a választott cookie beállításo-
kat tárolja  

statCookies  kiskunviz.hu  Alap működéshez 
szükséges  

365 nap  a választott cookie beállításo-
kat tárolja  

targetCookies  kiskunviz.hu  Alap működéshez 
szükséges  

365 nap  a választott cookie beállításo-
kat tárolja  

popupShown  kiskunviz.hu  Alap működéshez 
szükséges  

365 nap  Megjegyzi, ha a popupot már 
látta látogató  

_ga  kiskunviz.hu  Statisztikai célú  2 év  Google Analitycs által alkal-
mazott sütik  _gat_gtag_UA_215028836_1  kiskunviz.hu  Célzott hirdetések-

hez  
2 év  

_ga_QL7CLDMYP4  kiskunviz.hu  Célzott hirdetések-
hez  

2 év  

_gid  kiskunviz.hu  Statisztikai célú  1 nap 

_fbp  kiskunviz.hu  Célzott hirdetések-
hez  

3 hónap Meta sütik célzott reklámok-
hoz  

 

4. Biztonság 

Lényeges, hogy az oldal Üzemeltetője a sütik engedélyezése esetén sem jegyez meg semmilyen azonosítót vagy 

jelszót. 

A látogató a sütik elfogadása esetén is teljes biztonságban használhatja az oldal Üzemeltetőjének elektronikus 

szolgáltatásait 
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5. A böngésző süti beállításainak ellenőrzése, a sütik letiltása 

A modern böngészők engedélyezik a süti beállítások módosítását. A böngészők egy része alapértelmezettként 

automatikusan elfogadja a sütiket, de ez a beállítás is megváltoztatható annak érdekében, hogy a jövőre nézve a 

felhasználó megakadályozza az automatikus elfogadást. Átállítás esetén a böngésző a továbbiakban minden al-

kalommal felajánlja a sütik beállításának választási lehetőségét. 

Felhívjuk látogatóink figyelmét, hogy mivel a sütik célja a weboldal használhatóságának és folyamatainak támoga-

tása, valamint megkönnyítése, a sütik letiltása esetén nem tudjuk garantálni, hogy a látogató képes lesz a weboldal 

valamennyi funkciójának teljes körű használatára. A weboldal ez esetben a tervezettől eltérően működhet a bön-

gészőben. 

További részletes információk az alábbi böngészők süti beállításairól 

Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en 
Firefox: http://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer?redirectlo-
cale=en-US&redirectslug=Cookies 
Internet Explorer: http://support.microsoft.com/kb/196955 
Safari (Mac): http://support.apple.com/kb/PH5042 
Safari (iPhone és iPad): http://support.apple.com/kb/HT1677 

Tudnivalók reklámblokkoló (ad-blocker) használata esetén 

Felhívjuk látogatóink figyelmét, hogy reklámblokkoló (ad-blocker) használata esetén a cookie nyilatkozatról szóló 

tájékoztatás nem minden esetben jelenik meg. Amennyiben szeretné megtekinteni, deaktiválja a reklámblokkoló 

alkalmazást! 

6. Adatkezelő megnevezése 

Ha bármilyen kérdése, észrevétele, vagy kérdése van a jelen adatvédelmi szabályzattal kapcsolatban, kérjük, lép-

jen kapcsolatba velünk az alábbi címen. Ugyanígy léphet kapcsolatba velünk, ha tájékoztatást kér a weboldalon 

keresztül gyűjtött adatairól, vagy kéri az információ helyesbítését, zárolását vagy törlését. 

Adatkezelő megnevezése:  Kiskunsági Víziközmű-Szolgáltató Kft. 

Adatkezelő cégjegyzékszáma:  03-09-126654 

Adatkezelő székhelye:   6400 Kiskunhalas, Kőrösi u. 5 

Adatkezelő e-elérhetősége:  www.kiskunviz.hu  

Adatkezelő e-mail címe:  kiskunviz@kiskunviz.hu  

Adatkezelő képviselője:   Mátyus Zoltán ügyvezető igazgató 

Adatvédelmi tisztviselő:  dr. Juhász Katalin 

Az adatkezeléshez való hozzájárulás önkéntes. Abban a nem várt esetben, ha a Személyes Adatokkal kapcsolatos 

jogokat megsértik, Ön a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz vagy bírósághoz fordulhat. 

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en
http://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer?redirectlocale=en-US&redirectslug=Cookies
http://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer?redirectlocale=en-US&redirectslug=Cookies
https://support.microsoft.com/hu-hu/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
http://support.apple.com/kb/PH5042
http://support.apple.com/kb/HT1677
http://www.kiskunviz.hu/
mailto:kiskunviz@kiskunviz.hu

