
 

 

 

Cookie Szabályzat 

 

 A Gaudium Capital Kft. (továbbiakban: Társaság) számára fontos hogy a lehető legjobb 

szolgáltatást nyújtsa az Önök részére. Társaságunk. egyértelmű és világos információkat kíván 

nyújtani az Önök részére, hogy a Társaságunk, mint szolgáltató hogyan használja és tárolja a 

weboldalról származó Cookie-at - www.gaudiumcapital.hu - az Ön eszközéről. 

 

Mi az a Cookie? 

 

A cookie egy olyan kis szöveg, kép vagy software fájl, amely az Ön számítógépén, okos 

telefonján, illetve egyéb internet elérést biztosító eszközein van elhelyezve és tárolva amikor 

Ön az adott weboldalt meglátogatja. 

A cookie a webszerver által küldött, változó tartalmú, alfanumerikus információ csomag, mely 

a felhasználó számítógépén rögzül és előre meghatározott érvényességi ideig tárolásra kerül. A 

cookie-k alkalmazása lehetőséget biztosít a látogató egyes adatainak lekérdezésére, valamint 

internethasználatának nyomon követésére. A cookie-k segítségével tehát pontosan 

meghatározható az érintett felhasználó érdeklődési köre, internet használati szokásai, honlap-

látogatási története. 

Mivel a sütik egyfajta címkeként működnek, melyekkel a weboldal felismerheti az oldalra 

visszatérő látogatót, alkalmazásukkal az adott oldalon érvényes felhasználónév, jelszó is 

tárolható. Amennyiben a honlap látogatás során a felhasználó böngészője visszaküldi a 

merevlemezre korábban elmentett cookie-t, az azt küldő szolgáltató összekapcsolhatja az 

aktuális látogatást a korábbiakkal, azonban mivel a cookie-k a domain-hez kötődnek, erre 

kizárólag saját tartalma tekintetében képes. 

A sütik önmagukban a felhasználó azonosítására nem képesek, kizárólag a látogató 

számítógépének felismerésére alkalmasak. 

Az Ön számítógépén a cookie-k által tárolt információ korlátozott érvényességi idő alatt érhető 

el, amely az alábbiakhoz kapcsolódik: olyan weboldalak, amiket Ön meglátogat(ott) a 

számítógépén; hirdetések amelyekre rákattint(ott); böngészők, amelyeket Ön használ; az Ön IP 

címe; és azon információk, amelyeket Ön nyújt a weboldal számára (a Cookie használata 

tulajdonképpen azt eredményezi, hogy Önnek nem kell újra megadnia azokat az információkat) 

A letöltött Cookie-k típusai a weboldalakról –  www.gaudiumcapital.hu   

(a lista csak azokat a cookie típusokat tartalmazza, amelyeket a weboldalon használunk.) 

-  Webes statisztikai célból adatokat gyűjtő Cookie: a weboldalunk testreszabása érdekében a 

látogatók igényei alapján- felmérjük a látogatók számát, a meglátogatott oldalak számát, a 



 

 

weboldal látogatóinak tevékenységét, valamint, hogy milyen gyakran térnek vissza a látogatók 

ugyanarra a weboldalra. Ezek a cookie-k képesek egy statisztikai elemzést összeállítani, 

amelyek felhasználásával a weboldalak tartalma fejleszthető, illetve javítható a jobb 

felhasználói élmény érdekében. 

A cookie-k érvényességi ideje: a cookie-k érvényességi ideje a felhasználásától függően a 

maximálisan 12 hónap. 

A pontos érvényességi idővel rendelkező (állandó) sütik törlésükig, de legkésőbb érvényességi 

idejük lejáratáig tárolódnak a számítógépen. A sütit a felhasználó képes törölni saját 

számítógépéről, illetve letilthatja böngészőjében a sütik alkalmazását. 

A sütik kezelésére általában a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében az Adatvédelem 

/Előzmények /Egyéni beállítások menü alatt, cookie, süti vagy nyomkövetés megnevezéssel 

van lehetőség. 

Adatok tárolását lehetővé tevő Cookie-k: 

▪ az Ön felhasználási szokásai, a kijelző beállítások és lejátszó programok, amelyeket Ön 

használ. Ezek a Cookie-k megkönnyítik az Ön böngészését, a következő weboldal 

meglátogatását, valamint ezek a Cookie-k növelik az Ön felhasználási élményét. 

▪ Az adott honlapon szereplő űrlapok használata. Ezek a Cookie-k azt jelentik, hogy Önnek 

nem szükséges újra megadni a korábban már megadott információkat az újabb látogatás esetén 

- A csatlakozás biztonságát szolgáló cookie-k : ezek a Cookie-k a weboldalak megóvása 

érdekében kerülnek felhasználásra, ahol Önnek ezt megelőzően be kell jelentkezni személyes 

hozzáférési adataival.  Amikor Ön a weboldalt használja, és a weboldalra bejelentkezik és 

bejelentkezve marad egy ideig, anélkül, hogy bármiféle tevékenységet végezne, a Cookie 

automatikusan ki fog jelentkezni a weboldalról, amennyiben Ön meghatározott ideig inaktív. 

Amikor Ön a weboldalt használja akkor egy  tokent tárol az Ön számítógépe azon Cookie által, 

amely által a Társaság azonosítja Önt. Ez a Cookie fajta ki lesz törölve az Ön számítógépéről, 

amikor Ön kijelentkezik a weboldalról. 

 

-  Az érdeklődési területekhez kapcsolódó információkat összegyűjtő Cookie-k : 

Azon információkat amelyek felhasználhatóak arra, hogy személyre szabott hirdetéseket 

küldjenek Önnek az Ön érdeklődésének, érdeklődési körének megfelelően, 

Tájékoztatások, amelyek a Harmadik Fél hirdetésihez kapcsolódnak 

 

Tájékoztatjuk, hogy számos hirdetés jelenhet meg a weboldalunkon, amelyeket a Társaság 

partnerei helyeztek el. 

 



 

 

Ezek a hirdetések különböző Cookie-kat telepíthetnek az Ön számítógépére és ezen Cookie-kat 

a Harmadik Fél, nem a Társaság fogja ellenőrizni. 

A Társaság nem felelős a Harmadik Fél által elhelyezett Cookie-k működéséért és 

élettartamáért, ezért  javasoljuk Önnek hogy vizsgálja meg a harmadik fél weboldalain 

található, erre vonatkozó információkat, tájékoztatókat. 

Tájékoztatás közösségi hálóhoz történő kapcsolódásról 

 

A közösségi háló használata a weboldalak felhasználói által 

Ebben az esetben a weboldalunk olyan elemeket tartalmaz, amelyeket harmadik fél nyújt 

számunkra (pl.:közösségi háló gombok) amelyek használatával az Internet felhasználói 

valamilyen tartalmat megosztanak a közösségi hálón  keresztül, valamint az adott weboldal 

tartalmazza a felhasználó által kifejezett és közzétett véleményüket. 

Ez különösen az alábbiakra vonatkozik: Share, Like, g+l, Tweeter, szociális hálózat mint 

például a Facebook, Google, Twitter. stb. 

Amennyiben Ön olyan médián keresztül kommunikál, amelyet harmadik fél szolgáltat pl.: a 

Like gombra klikkel vagy kommentel, úgy ezek az információk továbbításra kerülnek a 

közösségi háló részére és megjelennek az Ön profilján. 

Amennyiben Ön nem akarja, hogy a közösségi háló a mi weboldalunkról összegyűjtött 

információkat hozzá kapcsolja az Ön fiókjához,  kérjük jelentkezzen ki a közösségi hálóból. 

Arra kérjük Önt, hogy tekintse át a  közösségi hálózatok adatvédelmi politikáját a magánélet 

valamint az adatok védelme és biztonsága vonatkozásában, amely kapcsán tisztában lesz annak 

céljával, tekintettel arra, hogy az Ön adatai felhasználhatóak, kereskedelmi célok, valamint 

internet böngészési információk által, amelyek ezen gombok és funkciók  használata által 

kerülnek összegyűjtésre.  

 

Az Ön választása a Cookie-ról 

 

Számos általunk használt Cookie, javítja az Ön böngészési élményét a weboldalunkon. 

Alapvetően a legtöbb böngésző úgy van beállítva, hogy a cookie-at elfogadja, azonban ha Ön a 

tárolt Cookie-t nem fogadja el a számítógépén, képes lesz blokkolni az összes Cookie-t a 

böngészési beállításoknál. Amennyiben Ön úgy dönt, hogy az összes Cookie-t blokkolja az 

internet böngészési tevékenysége kapcsán, Önnek továbbra is lehetősége lesz meglátogatni a 

weboldalunk nyilvános oldalait, de már nem férhet hozzá egyes területekhez. 



 

 

A weboldalon lévő tartalmak felhasználásával, Ön megengedi részünkre, hogy elhelyezzük a 

Cookie-t az eszközén. Önnek azonban bármikor lehetősége lesz arra, hogy a döntését 

megváltoztassa azon vonatkozásban, hogy a Cookie-t elutasítsa az eszközén. 

Az adatokhoz történő hozzáféréshez való jog, illetve az adatok hozzáférésének 

megtagadásáról szóló jog: 

A jogszabályok szerint Önnek joga van ahhoz, hogy a személyes információiról másolatot 

kérjen a Társaságunktól, amely a cookie-kat összegyűjti, valamint Önnek joga van ahhoz, hogy 

a Cookie-k tárolását a számítógépén megakadályozza. 

- Kérjük, hogy a kéréseit, illetve kérdéseit címezze a gaudiumcapitalkft@gmail.com részére és 

csatolja az eszköz cookie beállításának másolatát. 

 

Az Ön választása 

Engedélyez - Letilt 

- A cookie-beállítások megváltoztatásával Ön aktiválhatja az incognito módot (privát keresés) 

vagy a "Ne kövesse nyomon" böngésző beállítását. 

- Ön beállíthatja a böngésző típusától függően, hogy a beállítások blokkoljanak a bizonyos 

típusú cookie-kat vagy bizonyos forrásokból származó cookie-kat, vagy értesítsék Önt 

valahányszor egy új Cookie-t kíván tárolni a számítógépen, így akkor engedélyezheti vagy 

elutasíthatja azokat. 

A böngészőjének részletes ismertetéséhez és a böngészőjének beállításához keresse fel a 

"Súgó" menüpontot vagy más internetes böngésző külön fejezetét. 
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