
COOKIE SZABÁLYZAT 

A globalcegcsoport.hu weboldalon cookie-kat használunk, jelen szabályzat szerint. 

MI AZ A COOKIE? 

Manapság már szinte minden weboldal használ cookie-kat, vagyis sütiket, amikre sok esetben 

azért van szükség, hogy az adott weboldal specifikus szolgáltatásokat nyújtson. 

 

A cookie egy kisméretű szöveges fájl, ami a felhasználó eszközén van tárolva (ami lehet PC, 

táblagép, telefon, stb.), lehetővé téve a weboldal számára, hogy felismerje az adott eszközt. A 

sütik segítségével statisztikák készülhetnek a felhasználók szokásairól az adott weboldalon, 

illetve a weboldal tartalmának optimalizálására is lehet használni őket. A cookie egy olyan 

passzív fájl, ami nem gyűjthet információkat a felhasználó számítógépéről, és nem terjeszthet 

sem vírusokat, sem pedig egyéb kártékony programokat. Néhány cookie harmadik fél 

webhelyén kerül elhelyezésre, a többi pedig a böngésző címsorában (URL). Az ilyen sütik 

tartalma általános jellegű lehet, de lehetnek például elemző eszközök vagy beágyazott 

megjegyzésmezők. Ez azt jelenti, hogy ezeket a cookie-kat nem a webhely tulajdonosa tárolja. 

 

Egyes sütik ideiglenesen jönnek létre, és a felhasználói munkamenet végén lejárnak, amikor a 

weboldal bezáródik (munkamenet sütik). Más sütik hosszabb ideig tárolódnak a felhasználó 

informatikai berendezésein (állandó sütik). Amikor a felhasználó újra meglátogat egy 

weboldalt, új munkamenet sütik kerülnek az ideiglenes memóriába, míg az állandó sütik 

megújulnak. 

COOKIE-K A GLOBALCEGCSOPORT.HU OLDALON 

A globalcegcsoport.hu oldal cookie-kat használ marketing célokra, illetve arra, hogy 

elemezzük a weboldal használatának szokásait, hogy javíthassuk és egyszerűsíthessük az 

oldalhasználatot. Ezen felül a webshop megrendelésének végrehajtásához is sütiket 

használunk. A statisztikákban szereplő információk névtelenek, és nem használhatók fel a 

megnevezett felhasználók azonosítására. A GDPR Rendelet 6. cikk (1) bekezdés f) pont 

alapján (jogos érdekek érvényesítéséhez optimalizált ajánlatok) használunk cookie-kat. 

Bizonyos sütiket csak a felhasználó hozzájárulásával használhatunk (GDPR 6. cikk (1) 

bekezdés a) pont). 

 

Követési, statisztikai és technikai sütiket használunk. Annak érdekében, hogy a lehető legtöbb 

információval szolgáljunk, felsoroltuk a cookie-k legtöbbjét:  

Név Cookie fajta Cél Időtartam 

XSRF-TOKEN Szükséges Biztonsági ok Session 

hs Szükséges Biztonsági ok Session 

 

svSession 

Szükséges Bejelentkezéssel 

kapcsolatban 

használatos 

Session 

 

SSR-Caching 

Szükséges A rendszer 

meghatározásához 

szükséges, melyből az 

oldal betöltődött 

1 perc 



 

_wixCIDX 

Szükséges A rendszer 

felügyeletéhez, 

hibaelhárításhoz 

szükséges 

 

3 hónap 

 

_wix_browser_sess 

Szükséges A rendszer 

felügyeletéhez, 

hibaelhárításhoz 

szükséges 

 

Session 

consent-policy Szükséges Cookie paraméterek 

azonosításához 

Session 

 

bSession 

Szükséges A rendszer effektív 

méréséhez szükséges 

12 hónap 

fedops.logger.sessionId Szükséges Stabilitáshoz szükséges 12 hónap 

 

XSRF-TOKEN 

Szükséges Biztosítja a látogató 

biztonságos 

böngészését 

 

Session 

 

 

 

wixSessionTS 

Szükséges Specifikus azonosítót 

tartalmaz a jelenlegi 

szezonról. Szükséges, 

hogy a weboldal 

megfelelően fusson. 

 

 

Állandó 

_wixCIDX Technikai - - 

_fbc Marketing Utolsó látogatás 

rögzítése. 

 

_fbp Marketing Reklámhirdetésekhez 

használja a Facebook. 

 

 

_ga 

Statisztika Google Analytics 

használja az egyedi 

felhasználók mérésére. 

 

2 év 

 

 

_gat 

Teljesítmény Google Analytics 

használja a 

teljesítmény 

hatékonysága 

érdekében. 

 

 

10 perc 

_gid Statisztika Google Analytics 

használja a 

felhasználók 

viselkedésének 

elemzése céljából. 

 

 

24 óra 

fedops.logger.sessionId Statisztika Statisztikai adatokat 

gyűjt a felhasználó 

viselkedéséről a 

weboldalon. 

 

Állandó 

firebase:previous_websocket_failure Statisztika Weboldal hibáinak 

észlelésére használatos 

cookie, az információ a 

weboldal 

üzemeltetőjéhez kerül. 

 

 

Állandó 

yt-player-headers-readable Statisztika Az optimális youtube 

videó minőségért felel 

Állandó 



megvizsgálva a 

felhasználó készülékét 

és internet beállításait. 

canShowPopup Marketing Megvizsgálja, hogy a 

látogató engedélyezi-e 

a felugró reklámokat- 

 

Session 

fed Marketing A látogató 

magatartásáról gyűjt 

információt, a 

weboldal 

optimalizálásának 

céljából. 

 

 

 

Session 

fr Marketing Facebook reklámokhoz 

használják. 

3 hónap 

GPS Marketing A youtube használja a 

földrajzi hely 

meghatározásához 

1 nap 

IDE Marketing Google által használt, 

hogy elemezze 

hirdetései 

hasznosságát, ha a 

látogató rákattint 

egyre. 

 

 

1 év 

r/collect Marketing A Google Analyticsnek 

küld adatokat a 

látogató készülékéről 

és viselkedéséről. 

 

Session 

test_cookie Marketing Megvizsgálja, hogy a 

felhasználó böngészője 

támogatja-e a 

cookiekat. 

 

1 nap 

tr Marketing Facebook reklámokhoz 

használják. 

Session 

VISITOR_INFO1_LIVE Marketing A youtube használjaa 

sávszélesség mérésére. 

179 nap 

YSC Marketing A youtube használja, 

hogy statisztikát 

készítsen a 

felhasználóról, hogy 

milyen videókat nézett 

meg. 

 

 

Session 

yt-remote-device-id Marketing A felhasználó videó 

lejátszó előnyben 

részesített beállításait 

tárolja a beágyazott 

videók esetében. 

 

 

Állandó 

yt-remote-fast-check-period Marketing A felhasználó videó 

lejátszó előnyben 

részesített beállításait 

tárolja a beágyazott 

 

 

Session 



videók esetében. 

yt-remote-cast-installed Marketing A felhasználó videó 

lejátszó előnyben 

részesített beállításait 

tárolja a beágyazott 

videók esetében. 

 

 

Session 

yt-remote-connected-devices Marketing A felhasználó videó 

lejátszó előnyben 

részesített beállításait 

tárolja a beágyazott 

videók esetében. 

 

 

Állandó 

yt-remote-session-app Marketing A felhasználó videó 

lejátszó előnyben 

részesített beállításait 

tárolja a beágyazott 

videók esetében. 

 

 

Session 

yt-remote-session-name Marketing A felhasználó videó 

lejátszó előnyben 

részesített beállításait 

tárolja a beágyazott 

videók esetében. 

 

 

Session 

DSID Szükséges Egyedi azonosítót ad a 

felhasználónak 

 

AWSELB Szükséges A weboldal forgalmát 

tereli több szerverre a 

válaszidők 

optimalizálása céljából. 

 

1 nap 

AWSELBCORS Szükséges Regisztrálja, hogy 

melyik szerver 

kiszolgáló szolgálja ki 

a látogatót 

 

1 nap 

firebase:host:#.firebaseio.com Szükséges -  Állandó 

 

GOOGLE ANALYTICS HASZNÁLATA 

A GDPR Rendelet 6. cikk (1) bekezdés f) pontjára hivatkozva (jogos érdekek 

érvényesítéséhez optimalizált ajánlatok) oldalaink testreszabása és folyamatos optimalizálása 

céljából a Google Inc. ("Google") webes elemző szolgáltatását, vagyis a Google Analytics-et 

használjuk. A Google Analytics "sütiket" használ, amik a saját számítógépeden kerülnek 

eltárolásra, így készítve elemzést arról, hogy hogyan használod a weboldalt. 

HOGYAN LEHET TÖRÖLNI/ELUTASÍTANI A COOKIE-KAT? 

A böngésződtől függ, hogy hogyan lehet törölni vagy elutasítani a sütiket. 

 

Kattints az általad használt böngésző linkjére a részletesebb információkhoz: 

 

  Internet Explorer 

  Mozilla Firefox 

https://support.microsoft.com/hu-hu/hub/4338813/windows-help?os
https://support.mozilla.org/hu/kb/weboldalak-altal-elhelyezett-sutik-torlese-szamito


  Google Chrome 

  Opera 

  Safari 

  Flash cookie-k 

 

Felhívjuk a figyelmed, hogy ha elutasítod a sütik használatát, akkor előfordulhat, hogy nem 

fogod tudni teljes funkcionalitásában használni ezt a weboldalt. 

MIÉRT ADUNK INFORMÁCIÓKAT A COOKIE-KRÓL? 

A webhelyek kötelesek tájékoztatni a felhasználókat a felhasználó informatikai berendezésein 

elhelyezett sütikről. Az információknak meg kell felelniük annak a rendeletnek, ami 

kimondja, hogy "a felhasználókat tájékoztatni kell, és jóváhagyásra van szükség, amennyiben 

a felhasználó eszközein információk kerülnek tárolásra, illetve információkhoz való 

hozzáférés történik". 

SZEMÉLYES ADATOK FELDOLGOZÁSA 

A személyes adatok feldolgozásával kapcsolatos további információkért tekintsd meg az 

adatvédelmi szabályzatunkat! 

KAPCSOLATFELVÉTEL 

Ha bármilyen kérdésed merült fel a Cookie szabályzattal kapcsolatban, akkor felveheted 

velünk a kapcsolatot az info@legjobbalkusz.hu e-mail címen. 

 

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl
https://help.opera.com/en/latest/web-preferences/#cookies
https://support.apple.com/hu-hu/HT201265
http://www.macromedia.com/support/documentation/en/flashplayer/help/settings_manager07.html
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