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RENA Solar – Cookie (süti) tájékoztató 2020. 
 

Cookie (Süti) Szabályzat 
 
 
A www.renasolar.hu weboldalon a Rena Projekt Kft. sütiket használ a honlap 
működtetése, használatának megkönnyítése, a jobb felhasználói élmény biztosítása, a 
honlapon végzett tevékenység nyomon követése és a releváns ajánlatok megjelenítése 
érdekében. 
 

Mi is az a süti? 
 
A cookie („süti”) egy olyan kisméretű adatcsomag, amit az internetes szolgáltatások a 
böngészőben tárolnak el. A hatékony és modern felhasználói élményt nyújtó online 
szolgáltatás működéséhez elengedhetetlen technológia, amelyet minden böngésző 
támogat. 
 

Hogyan ellenőrizheti a sütiket? 
 
Minden böngésző engedélyezi a sütik beállításának a változtatását. A legtöbb böngésző 
alapértelmezettként automatikusan elfogadja a sütiket, ezek a beállítások azonban 
általában megváltoztathatók, így a böngésző meg tudja akadályozni az automatikus 
elfogadást, és minden alkalommal fel tudja ajánlani a választás lehetőségét, hogy 
engedélyezi-e a sütiket. 
 
Mivel a sütik célja weboldalunk használhatóságának és folyamatainak megkönnyítése 
vagy lehetővé tétele, a cookie-k alkalmazásának megakadályozása vagy törlése miatt 
előfordulhat, hogy nem tudja weboldal funkcióit teljeskörűen használni, illetve hogy a 
weboldal a tervezettől eltérően fog működni böngészőjében. 
 

Sütik törlése 
 
A sütik használatának elfogadása, engedélyezése nem kötelező. Visszaállíthatja 
böngészője beállításait, hogy az utasítsa el az összes cookie-t, vagy hogy jelezze, ha a 
rendszer éppen egy cookie-t küld. A legtöbb böngésző ugyan alapértelmezettként 
automatikusan elfogadja a sütiket, de ezek általában megváltoztathatóak annak 
érdekében, hogy megakadályozható legyen az automatikus elfogadás és minden 
alkalommal felajánlja a választás lehetőségét. 
 
Mindezek mellett azonban felhívjuk a figyelmet arra, hogy előfordulhat, hogy bizonyos 
webhely funkciók vagy -szolgáltatások nem fognak megfelelően működni cookie-k nélkül. 
 
A sütik kezelésére általában a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében az 
Adatvédelem/Előzmények/Egyéni Beállítások menü alatt, cookie, süti vagy nyomon 
követes megnevezéssel van lehetőség. 
  



Napelemes rendszerek a jövőnkért! 

2 / 4 
 

Ha többet szeretne megtudni arról, hogy böngészője milyen cookie-kat használ, kérjük, 
látogasson el a saját böngészőjének megfelelő, alábbi weboldalak egyikére: 
 

− Google Chrome  
− Mozilla Firefox  
− Windows Internet Explorer 
− Microsoft Internet Explorer 11 
− Microsoft Internet Explorer 10 
− Microsoft Internet Explorer 9 
− Microsoft Internet Explorer 8 
− Microsoft Edge 
− Safari 

 
1. Weboldalon használt sütik 
 
Adatkezelés jogalapja: Az adatkezelés jogalapja a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja 
alapján az Érintett önkéntes hozzájárulása. 
 
Adatok forrása: Közvetlenül az Érintettől felvett. 
 
Adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: a Honlap 
szolgáltatásainak nem teljes körű igénybevehetősége, analitikai mérések pontatlansága. 
 

Kategória 
Milyen 

személyes 
adatot rögzít 

Név Adatkezelés célja 

Adat-
kezelés 

ideje 
(Lejárat) 

Szükséges 

 

CookiesAccepted 

A süti célja, hogy megőrizze 
az Érintett marketing célú 
cookie-k használatához 
történő hozzájárulását. 

1 év 

 
2. Külső szolgáltatók adatkezelése 
 
A portál html kódja Adatkezelőtől független, külső szerverről érkező és külső szerverre 
mutató hivatkozásokat tartalmaz. A külső szolgáltató szervere közvetlenül az Érintett 
számítógépével áll kapcsolatban. Felhívjuk látogatóink figyelmét, hogy e hivatkozások 
szolgáltatói az ő szerverükről történő közvetlen kapcsolódás, az Érintett böngészőjével 
való közvetlen kommunikáció miatt a felhasználói adatokat képesek gyűjteni. 
 
A Honlap felülete tartalmazhat olyan információkat, különösen reklámokat, amelyek 
olyan harmadik személyektől, reklámszolgáltatóktól származnak, akik nem állnak 
kapcsolatban Adatkezelővel. Előfordulhat, hogy ezen harmadik személyek is elhelyeznek 
cookie-kat, web beacon-okat az Érintett számítógépén, vagy hasonló technológiákat 

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=hu
https://support.mozilla.org/hu/kb/tovabbfejlesztett-kovetes-elleni-vedelem-az-asztal?redirectlocale=hu&redirectslug=sutik-engedelyezese-es-tiltasa-amit-weboldak-haszn
https://support.microsoft.com/hu-hu/help/260971/description-of-cookies
https://windows.microsoft.com/hu-hu/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11
https://windows.microsoft.com/hu-hu/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-10-win-7
https://windows.microsoft.com/hu-hu/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-9
https://windows.microsoft.com/hu-hu/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-8
https://windows.microsoft.com/hu-hu/windows-10/edge-privacy-faq
https://support.apple.com/hu-hu/HT201265
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alkalmazva gyűjtenek adatokat annak érdekében, hogy az Érintettnek a saját 
szolgáltatásaikkal összefüggésben címzett reklámüzenetet küldjenek. Ilyen esetekben az 
adatkezelésre ezen harmadik személyek által meghatározott adatvédelmi előírások az 
irányadóak, és az ilyen adatkezelés tekintetében az Adatkezelő semmilyen felelősséget 
nem vállal. 
 
Az adatok külső szolgáltatók szervere általi kezeléséről az alább felsorolt adatkezelők 
tudnak részletes felvilágosítást nyújtani. 
 
A külső szolgáltatók a testre szabott kiszolgálás érdekében az Érintett számítógépén kis 
adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyeznek el és olvasnak vissza. Ha a böngésző visszaküld 
egy korábban elmentett sütit, az azt kezelő szolgáltatóknak lehetőségük van 
összekapcsolni az Érintett aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját 
tartalmuk tekintetében. 
 
Adatkezelés jogalapja: Az adatkezelés jogalapja a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja 
alapján az Érintett önkéntes hozzájárulása. 
 
Adatok forrása: Közvetlenül az Érintettől felvett. 
 
2.1. Google Analytics által elhelyezett cookie-k (sütik) 

 

Kategória Név Adatkezelés célja Adatkezelés 
ideje (Lejárat) 

Statisztikai _ga 
Egy olyan egyedi azonosítót tartalmaz, ami az 
Érintett webhelyhasználatára vonatkozó 
statisztikák generálására szolgál. 

2 év 

Statisztikai _gat 
A Google Analytics lekérések szabályozására 
szolgál. 

Munkamenet 

Statisztikai _gid 
Egy olyan egyedi azonosítót tartalmaz, ami az 
Érintett webhelyhasználatára vonatkozó 
statisztikák generálására szolgál. 

Munkamenet 

 
Az egyes sütik leírásáról ITT tájékozódhat 
 
Ha az Érintett nem szeretné, hogy a Google Analytics az adatokat az ismertetett módon 
és céllal mérje, telepítse böngészőjébe az ezt blokkoló kiegészítőt. 
 
A Google Analytics, általi adatkezelésről a http://www.google.com/intl/hu/policies/ címen 
kérhető bővebb tájékoztatás. A "Hogyan használja fel a Google az adatokat, amikor Ön 
egy partnerünk oldalát vagy alkalmazását használja" című dokumentum az alábbi 
hivatkozáson érhető el: http://www.google.com/intl/hu/policies/privacy/partners/ 

https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage
http://www.google.com/intl/hu/policies/
http://www.google.com/intl/hu/policies/privacy/partners/
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2.2. Hirdetéshez kapcsolódó cookie-k („sütik”) 
 
A hirdetésekhez kapcsolódó „sütik" használatának célja, hogy kiválasszuk a látogatóinkat 
leginkább érdeklő, vagy számukra fontosnak tűnő hirdetéseket és azokat jelenítsük meg 
honlapunkon. Illetve ezekkel a kampányaink teljesítményét is mérni tudjuk. Ezen „sütik” 
teszik lehetővé, hogy külső szolgáltatók - köztük a Google - weboldalunkon korábban tett 
látogatása alapján célzott hirdetéseket jelenítsen meg Önnek más webhelyeken. Ezek a 
„sütik” adatokat gyűjtenek pl. arról, hogy melyik oldalt látogatta meg, az oldalon belül hova 
kattintott, hány oldalt nyitott meg. 
 
Adatkezelés jogalapja: Az adatkezelés jogalapja a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja 
alapján az Érintettet önkéntes hozzájárulása. 
 
Adatok forrása: Közvetlenül az Érintettől felvett. 
 
Adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: A Honlap a Google 
Adwords remarketing követő kódjait használja. Ennek alapja, hogy az oldalra látogatókat 
később a Google Display hálózatába tartozó weboldalakon remarketing hirdetésekkel 
kereshesse fel Adatkezelő. A remarketing kód cookie-kat használ, a látogatók 
megcímkézéséhez. Letiltása esetén a remarketing hirdetések elmaradása. 
 
Az Érintett számára esetlegesen személyre szabott tartalmakat a külső szolgáltató 
szervere szolgálja ki. Adatkezelő hirdetéseit külső szolgáltatók (Google) internetes 
webhelyeken jeleníthetik meg. Ezek a külső szolgáltatók (Google) cookie-k segítségével 
tárolják, hogy az Érintett korábban már látogatást tett az Adatkezelő Honlapján, és ez 
alapján – személyre szabottan – jelenítik meg a hirdetéseket az Érintett (azaz remarkieting 
tevékenységet folytatnak). 
 
Az Érintettek követése és személyre szabott ajánlások megjelenítése érdekében - 
amennyiben a honlapon elhelyezett nyilatkozat segítségével ehhez a látogató kifejezetten 
hozzájárul - az alábbi szolgáltatók kezelnek „sütit”: A honlap az alábbi szolgáltatók "célzó- 
és hirdetési sütijeit" használja: 
 

- Google Adwords A szolgáltatással kapcsolatos részletes tájékoztatót a 
következő linken keresztül érhető el: 
https://www.google.com/intl/hu/policies/privacy 
 
A Honlap használói letilthatják ezeket a cookie-kat, amennyiben felkeresik a 
Google hirdetési beállítások kezelőjét és követik az ott található utasításokat. 
Ezt követően a számukra nem fognak megjelenni személyre szabott ajánlatok 
z Adatkezelőtől. Ha az Érintett nem kíván remarketing hirdetéseket látni, 
lehetősége van letiltani a Google cookie-használatát a Google Hirdetési 
beállításaiban is. https://adssettings.google.com/authenticated 
 

https://www.google.com/intl/hu/policies/privacy
https://adssettings.google.com/authenticated

