
Cookie-kezelés  

a Hungrana Keményít ő és Izocukorgyártó és Forgalmazó Kft. 

honlapján 

 

1. Érintett honlapok 

 

www.hungrana.hu 

 

2. Részletes információk a cookie-k (sütik) használ atáról és korlátozhatóságáról 

 

A cookie egy kis adatcsomag, amely egy sor karaktert tartalmaz, és amely akkor kerül a 

számítógépre, amikor valaki a Hungrana Kft., vagy a Hungrana Kft. szerződéses partnere által 

üzemeltetett webhelyet keres fel. Amikor az oldal látogatója ismét felkeresi az adott webhelyet, a 

cookie-nak köszönhetően a webhely képes felismerni a böngészőjét. A cookie-k tárolhatnak 

felhasználói beállításokat és egyéb információkat is. A látogató a saját böngészőjében képes az 

összes cookie törlésére, valamint annak beállítására is, hogy a böngészője elutasítson minden cookie-

t, esetleg jelezze, ha a rendszer éppen egy cookie-t küld. Azonban előfordul, hogy bizonyos 

webhelyfunkciók vagy szolgáltatások nem fognak megfelelően működni cookie-k nélkül. 

 

a.) Munkamenet cookie 

Ezek a cookie-k ideiglenesen aktiválódnak, amíg a böngészés zajlik. Amint bezárul a böngésző, 

minden munkamenet cookie törlődik. 

 

b.) Állandó (analitikus/teljesítmény) cookie  

Ezek a cookie-k lehetővé teszik a honlapot felkeresők felismerését (új vagy visszatérő látogató) és 

megszámlálását, továbbá annak megismerését, hogyan navigálnak használat közben a weboldalon. 

Ezek a cookie-k a felhasználó eszközén maradnak a cookie-ban meghatározott ideig. Minden 

alkalommal aktiválódnak, amikor a felhasználó meglátogatja a weboldalt. 

 

c.) Saját (funkcionális) cookie  

Ezek lehetővé teszik, hogy felismerjük Önt (illetve az Ön eszközét, illetve böngészőjét), ha ismét 

felkeresi weboldalunkat. Ennek köszönhetően személyre szabhatjuk az Önnek kínált tartalmakat, 

megjegyezhetjük beállításait. 

 

d.) Harmadik fél cookie  



amikor egy felhasználó meglátogat egy oldalt, egy másik fél (pl. Google, Facebook) aktiválja a cookie-t 

a honlapon keresztül. 

 

Honlapjaink forgalmát egy elemzőszoftverrel, a Google Analytics szolgáltatással figyeljük annak 

érdekében, hogy képet kapjunk a látogatások számának alakulásáról, a cikkek olvasottságáról, a 

felhasználók szokásairól. Személyes adatokat nem kapunk , a Google Analytics olyan statisztikai 

összesítéseket bocsát rendelkezésünkre, mint a látogatások száma, a látogatáshoz használt 

eszközök (asztali számítógép, mobil vagy tablet) és böngészők megoszlása, a látogatók neme, 

kormegoszlása, valamint hogy melyik honlapról érkeztek látogatóink. A Google Analytics képes a 

felhasználó internetes kapcsolatának egyedi azonosítóját (IP címét) azonosítani, de a Hungrana Kft. 

az IP cím névtelenítés (anonimizálás) eszközével élt (ezáltal a felhasználók földrajzi régiója nem 

azonosítható). 

 

Hogyan ellen őrizhetem vagy törölhetem a cookie-kat?  

A böngészők általában alapbeállításként külön jelzés nélkül fogadják a cookie-kat. Ezt a felhasználó 

blokkolhatja vagy figyelmeztetést kérhet a cookie-król. 

 

A leggyakrabban használt böngész ők cookie-beállítási lehet őségeit itt találja: 

– Google Chrome 

https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=hu 

– Mozilla Firefox 

https://support.mozilla.org/hu/kb/S%C3%BCtik%20kezel%C3%A9se 

– Internet Explorer 10 

http://windows.microsoft.com/hu-hu/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-10 

– Internet Explorer 11 

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

– Microsoft Edge 

http://windows.microsoft.com/hu-hu/windows-10/edge-privacy-faq 

– Apple Safari 

https://support.apple.com/kb/PH5042?locale=en_US 

 

 

A fenti tevékenységekhez igénybe vett adatfeldolgoz ók 

 

1. Tárhelyszolgáltató: személyes adatok tárolása 

Név: LIW Intermedia Kft. 

Cím: 8000 Székesfehérvár, Tobak u. 10. 

Telefon: +3622-315-027 



E-mail cím: info@webesmegoldasok.hu 

 

2. Weboldalak forgalomfigyelése (Google Analytics) és levelezés, személyes adatok tárolása: 

Név: Google Inc 

Cím: 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA 

 

3. Facebook.com/Hungrana Kft. csatorna: 

Név: Facebook Inc 

Cím: Palo Alto, Kalifornia, USA, – 2010. június Menlo Park 

Weboldal: www.facebook.com 

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

4. Linkedin.com 


