
Jelen dokumentum tartalmazza a baloghkamilla.hu oldalon alkalmazott cookie-kal (sütikkel) 

kapcsolatos tájékoztatást. 

Az adatkezelési tájékoztató a 2016/679 számú Általános Adatvédelmi Rendelet (a 

továbbiakban: Rendelet) szabályaival összhangban készült. 

Mi az a cookie? 

Az Adatkezelő a honlap látogatása során úgynevezett cookie-kat (sütiket) használ. A cookie 

betűből és számokból álló információcsomag, amit honlapunk az Ön böngészőjének küld el 

azzal a céllal, hogy elmentse bizonyos beállításait, megkönnyítse a honlapunk használatát 

és közreműködik abban, hogy néhány releváns, statisztikai jellegű információt gyűjtsünk a 

látogatóinkról. 

A legtöbb böngésző az alapbeállítás szerint automatikusan fogadja ezeket a cookie-kat 

(sütiket). A cookie-k (sütik) tárolása kikapcsolható, illetve annak beállítására is van lehetőség 

a böngészőben, hogy értesítést kapjon mielőtt számítógépén cookie-t (sütit) tárolnak. Ezek a 

beállítások kizárólag a használt böngészőprogram és számítógépre vonatkoznak, a cookie-k 

(sütik) beállításait és kikapcsolását számítógépenként és böngészőnként külön-külön kell 

beállítani. 

Honlapunk nem használ olyan cookie-t, amely alapján Ön azonosíthatóvá válik, célunk 

statisztikai adatok rögzítése a honlap használatával kapcsolatban. 

A cookie-k jogszabályi háttere és jogalapja: 

Az adatkezelés jogalapja a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján az Ön 

hozzájárulása. 

  

A honlap által használt cookie-k főbb jellemzői: 

A működéshez feltétlenül szükséges, munkamenet (session) cookie-k: Ezek a cookie-k 

a weboldal használatához nélkülözhetetlenek, és lehetővé teszik a weboldal alapvető 

funkcióinak használatát. Ezek hiányába az oldal számos funkciója nem lesz elérhető az Ön 

számára. Ezen típusú cookie-k élettartama kizárólag a munkamenet idejére korlátozódik. 

Google Analytics cookie: A Google Analytics a Google elemző eszköze, amely abban 

segít a weboldalak és alkalmazások tulajdonosainak, hogy pontosabb képet kapjanak 

látogatóik 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 Google Analytics 

által használt fő cookie a „__ga” cookie. A webhelyhasználati statisztikai adatokból készülő 

jelentések mellett a Google Analytics – az előbbiekben ismertetett néhány hirdetési cookie-

val együtt – felhasználható arra is, hogy relevánsabb hirdetéseket jelenítsünk meg a Google-

termékekben (például a Google keresésben) és szerte az interneten. 

https://pszichologuscentrum.hu/
https://pszichologuscentrum.hu/


Az eszköz használatát korlátozhatja vagy letilthatja a „reklámok beállítása” menüpontban, itt: 

https://www.google.com/settings/ads A személyes adatok védelméről és a Google 

szerződési feltételekről itt olvashat: https://www.google.com/intl/cs/policies/privacy/ . 

  

Külső szolgáltató által használt cookie: 

Facebook cookie: A Facebook-képpont olyan kód, amelynek a segítségével a honlapon 

jelentés készül a konverziókról, célközönségek állíthatók össze, és az oldal tulajdonosa 

részletes elemzési adatokat kap a látogatók honlap használatáról. A Facebook pixel 

segítségével a weboldal látogatóinak személyre szabott ajánlatokat, hirdetéseket jeleníthet 

meg a Facebook felületén. A Facebook adatkezelési szabályzatát itt találja: 

https://www.facebook.com/privacy/explanation 

  

Amennyiben Ön nem fogadja el a cookie-k használatát, akkor bizonyos funkciók nem 

lesznek elérhetőek az Ön számára. A cookie-k törléséről bővebb tájékoztatást az alábbi 

linkeken találhat. 

  

Felhívjuk figyelmét, hogy mivel a cookie-k célja weboldalunk használhatóságának és 

folyamatainak megkönnyítése vagy lehetővé tétele, a cookie-k alkalmazásának 

megakadályozása vagy törlése által előfordulhat, hogy felhasználóink nem lesznek 

képesek weboldalunk funkcióinak teljes körű használatára, illetve, hogy a weboldal a 

tervezettől eltérően fog működni böngészőjében. 

  

Chrome: 

https://support.google.com/chrome/answer/95647 

Firefox: 

https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer 

Internet Explorer: 

http://windows.microsoft.com/en-us/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11 

Mozilla: 

https://support.mozilla.org/hu/kb/weboldalak-altal-elhelyezett-sutik-torlese-szamito 

Safari: 

https://support.apple.com/en-za/guide/safari/sfri11471/mac 

 

https://www.google.com/settings/ads
https://www.google.com/settings/ads
https://www.google.com/settings/ads
https://www.google.com/intl/cs/policies/privacy/
https://www.google.com/intl/cs/policies/privacy/
https://www.facebook.com/privacy/explanation
https://www.facebook.com/privacy/explanation
https://www.facebook.com/privacy/explanation
https://support.google.com/chrome/answer/95647
https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-
https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-
http://windows.microsoft.com/en-us/internet-explorer/delete-manage-
http://windows.microsoft.com/en-us/internet-explorer/delete-manage-
https://support.mozilla.org/hu/kb/weboldalak-altal-elhelyezett-sutik-torlese-szamito
https://support.apple.com/en-za/guide/safari/sfri11471/mac

