
Cookie tájékoztató  Rexfilm Kft. 

Tájékoztatás az úgynevezett „cookie”-k vagy másképpen 
„sütik” működéséről 

Tisztelt Látogatónk!  

Ezúton tájékoztatjuk, hogy a Rexfilm Kft. honlapján sütiket/cookie-kathasználunk. 

I. Mit jelent a „cookie”, vagy magyarul „süti”? 

A süti olyan információ (kisméretű szöveges, képi vagy szoftverfájl), amelyeket a 
meglátogatott honlapok tárolnak el a számítógépen, okostelefonján, vagy egyéb, internet 
böngészésre használt eszközén.  

Egy meghatározott időtartam eltelte után a sütik automatikusan törlődnek a gépéről. Ez az 

időtartam a sütik típusától függ (egy adott süti lejárata a böngésző részletes beállításainál 
megnézhető). 

Amikor Ön ismét ellátogat arra a honlapra, ahonnan a sütik letöltődtek, akkor az 
internetes böngészője elküldi az adott honlappal kapcsolatos sütiket a weboldal üzemeltetője 

felé. Ez lehetővé teszi a honlap üzemeltetője számára, hogy személyre szabott információkat 

nyújtson. 
A sütik által tárolt információk a következők lehetnek (többek között): azon weboldalak, 

amelyeket a látogató megtekintett, a honlap meglátogatásához használt számítógépes eszköz 
típusa, a látogató által használt internetes böngésző adatai, a honlapon a látogató 

által megadott információk; a látogató IP-címe; olyan reklámok, amelyeket a 
látogató megtekintett, az egyes aloldalakon eltöltött idő, böngészési adatok, 

kilépések; és egyéb olyan adatok amelyeket a látogató az adott weboldal számára megadott 
(a sütik alkalmazásával elkerülhető az információ ismételt megadása), stb. 

A böngészőben lehetősége van megtiltania a sütik tárolását. További információ: 

www.google.com/intl/hu/policies/privacy/partners 

II. A következő típusú sütiket használja honlapunk 

1. Látogatók viselkedésével kapcsolatos sütik, amelyek  a webhelyről statisztikai 

adatokat gyűjtenek 

Ezek a sütik anonim adatokat tárolnak. Mérésekkel követik a látogatások és a megtekintett 

oldalak számát, a honlap látogatóinak tevékenységét és visszatérésük 
gyakoriságát. Lehetővé teszik a honlap forgalmának statisztikai elemzését. A sütikből 

származó információk révén igyekszünk a látogatóink szokásaihoz igazítani a honlapunk 

működését, továbbá igyekszünk könnyebbé tenni a látogatók számára a különböző 
aloldalak, információk megtalálását. 

Ezek a sütik az utolsó látogatástól számítva maximum 365 napig maradnak aktívak. 

 Munkamenet cookie: Ezek a sütik a látogató tartózkodási helyét, a böngésző nyelvét 
tárolják 

 Mobil verzió, design cookie: Érzékeli a látogató használt eszközt, és mobilon átvált 

teljes nézetre.  

 Cookie elfogadás cookie: Az oldalra érkezéskor a figyelmeztető ablakban elfogadja 
a cookiek tárolásáról szóló nyilatkozatot. 

 YouTube cookie: videók lejátszásához szükséges.   

 Google Maps cookie 

http://www.google.com/intl/hu/policies/privacy/partners
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2. Technikai jellegű sütik: 

Az ilyen típusú sütik a honlap megfelelő minőségű működését segítik elő, (például: biztonságos 
böngészéshez szükséges sütik, űrlapok kitöltésével, oldalak megjelenítésének beállításaival 

kapcsolatos sütik, kapcsolódhatnak munkamenethez, használat elősegítéséhez, a bejelentkezés 

biztonságához stb.) 

Ezek a sütik az utolsó látogatástól számítva maximum 365 napig maradnak aktívak. 

3. Olyan sütik, amelyeket követéshez, személyre szabott reklámokhoz lehet 

felhasználni: 

A sütik ezen típusa arra használható, hogy a honlapunkat felkereső látogatók 

részére személyre szabott, az igényeihez és az érdeklődési köréhez igazított ajánlatokat, 

reklámokat nyújthassunk. 

Ezek a sütik az utolsó látogatástól számítva maximum 365 napig maradnak aktívak. 

A honlapunkra történő első látogatás alkalmával, egy figyelemfelhívó sáv fog 

megjelenni, amelyben jelezzük, hogy honlapunkon sütiket használunk. 

A honlapunk olyan, külső szolgáltatók által készített sütiket is telepíthet, melyeket a külső 

szolgáltatók statisztikai mérésekhez, személyre szabott 
reklámokhoz felhasználnak. A honlapunkra mutató reklámok más 

weboldalakon/szolgáltatásokban is megjelenhetnek, melyeket a partnereink kezelnek. Az 

ezeken a weboldalokon/szolgáltatásokban használt sütik adataira és aktivitásuk 
időtartamára nem vállalunk felelősséget. Ezzel kapcsolatban az adott partnerek 

adatkezelési tájékoztatóiban tud tájékozódni.  
 

III. Az egyes sütik beállításai 

1.  Google Analytics 

Ez a weboldal a Google Analytics alkalmazást használja, amely a Google Inc. („Google”) 

webelemző szolgáltatása. A Google Analytics úgynevezett „cookie-kat”, szövegfájlokat használ, 
amelyeket a számítógépére mentenek, így elősegítik Felhasználó által látogatott weblap 

használatának elemzését. 

A Google ezeket az információkat arra fogja használni, hogy kiértékelje, hogyan használta a 

Felhasználó a honlapot, továbbá, hogy a weboldal üzemeltetőjének a honlap aktivitásával 

összefüggő jelentéseket készítsen, valamint, hogy a weboldal- és az internethasználattal 
kapcsolatos további szolgáltatásokat teljesítsen, információkat gyűjtsön, 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 a Google Display Hálózaton. 

2. Remarketing cookiek-k:  

Társaságunk ún. remarketing, azaz hirdetési sütiket is használ,amelyek a látogató eszközén 

kerülnek eltárolásra. Ezeket a sütiket azért használjuk, hogy felhasználói csoportokat képezve 
hirdetéseinket és tartalmainkat más oldalakon is megjeleníthessük azoknak, akik előzőleg 

felkeresték a honlapunkat (pl. bannerek, hirdetések megjelenítése). A sütik nem alkalmasak a 

látogató személy szerinti azonosítására. A böngészőben lehetősége van megtiltania a sütik 

tárolását. 
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Egyénre szabás, letiltás: 

- A Látogató a Google-fiókba való bejelentkezést követően a Hirdetés- beállítások 

segítségével letilthatja a Google Analytics vizuális hirdetési funkcióit, és személyre szabhatja a 
Google Display Hálózat hirdetéseit:  

https://www.google.com/settings/ads  

 
- A Látogató a Google Analytics letiltó böngészőbővítményt itt érheti el: 

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/.  
 

- A cookie-t a Látogató képes törölni a saját számítógépéről, illetve letilthatja 
böngészőjében a cookie-k alkalmazását. A cookie-k kezelésére általában a böngészők, 

Eszközök/Beállítások menüjében az Adatvédelem beállításai alatt, cookie vagy süti 

megnevezéssel van lehetőség.  
 

- A Google cookie-kezeléséről a 
https://support.google.com/adwords/answer/2549063?hl=hu oldalon olvashat részletesen.  

 

- A Google érdeklődés-alapú hirdetéseinek letiltásról a 

https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=hu oldalon lehet tájékozódni.  

3.  Közösségi oldalak 

Közösségi oldalakon tartjuk Önnel a kapcsolatot, így a Facebook, Instagram közösségi 
oldalakon regisztrált nevét, illetve a felhasználói nyilvános profilképét láthatjuk, amennyiben 

regisztráltált ezekre a közösségi oldalakra és ezt a beállításai során engedélyezte a közösségi 
oldal üzemeltetőjének.  

Az adatkezelés a közösségi oldalakon valósul meg, így az adatkezelés időtartamára, módjára, 
illetve az adatok törlési és módosítási lehetőségeire az adott közösségi oldal szabályozása 

vonatkozik. 

3.1.Facebook pixel (Facebook cookie)  
Tájékoztatjuk, hogy a weboldalunk tartalmaz ún. Facebook képpontokat is. A képpont lehetővé 

teszi a Facebook számára, hogy sütik, adatgyűjtő jelek és hasonló adattárolási technológiák 
használatával adatokat gyűjtsön vagy kapjon az oldalról, és ezeknek az adatoknak a 

felhasználásával mérési szolgáltatásokat nyújthat, és hirdetéseket tehet célzottá, illetve 

jeleníthet meg azoknak, akik előzőleg felkeresték a honlapunkat. Ön bármikor dönthet úgy, 
hogy nem kívánja az adatoknak e célból történő gyűjtését és felhasználását. Az ezt végrehajtó 

mechanizmus elérése érdekében kérjük, hogy látogasson el a 
http://www.aboutads.info/choices és a http://www.youronlinechoices.eu/ oldalakra.  

A Facebook adatkezelési szabályzatát itt tanulmányozhatja: 

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

Az adatkezelés időtartama 

Az adott cookie adattárolási időtartama, bővebb információ elérhető itt: 

Google általános cookie tájékoztató:  

https://www.google.com/policies/technologies/types/ 

Google Analitycs tájékoztató:  

https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage?hl=hu 

Facebook tájékoztató:  
https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen 

 

IV. Az internetes böngészőkön található információk, illetve beállítások:  

A felhasználó beállíthatja webes keresőjét úgy, hogy elfogadjon minden sütit, elutasítsa 

mindet, vagy értesítse a felhasználót, ha süti érkezik a gépére. A beállítási lehetőségek 
általában a böngésző „Opciók” vagy „Beállítások” menüpontjában találhatók.  A cookie-k 

https://www.facebook.com/privacy/explanation
https://www.google.com/policies/technologies/types/
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage?hl=hu
https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen
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alkalmazásának tiltásával a Felhasználó tudomásul veszi, hogy cookie nélkül a weboldal 

működése nem teljes értékű. 

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: 

- Internet Explorer:  http://windows.microsoft.com/en-us/internet-explorer/delete-

manage-cookies#ie=ie-11 
 

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

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

- Safari: https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=en_US 

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

 

Az angol nyelvű  www.aboutcookies.org weboldalon található részletes tájékoztató szintén 

segít a különböző böngészőkben történő beállításokban. 

Az internetes böngészők sütikkel kapcsolatos beállításai  

Alapesetben a legtöbb böngésző úgy van beállítva, hogy támogassa a sütiket. Azonban – 
amennyiben Ön nem szeretné, hogy a számítógépe sütiket tároljon – a böngésző beállításai 

módosításával is le tudja tiltani az összes sütit. Ha Ön úgy dönt, hogy a böngészőjében az 
összes sütit letiltja, úgy kizárólag a honlapunk nyilvános részein böngészhet, a biztonságos 

felületekhez azonban nem tud majd hozzáférni. Ha a honlapunkon navigál, lehetővé teszi 
számunkra a sütik elhelyezését, azonban bármikor dönthet úgy, hogy a sütiknek a készülékén 

való elhelyezését megtiltja. 

A sütik telepítését megakadályozhatja böngészője beállításainak módosításával, az „inkognitó” 
mód (privát böngészés) aktiválásával, vagy a követés letiltására vonatkozó „Do Not Track” 

funkció beállításával. 
Ha a böngészője lehetőséget ad rá, akkor a beállításait olyan módon is konfigurálhatja, hogy 

bizonyos típusú, illetve bizonyos forrásból származó sütiket letiltson, vagy hogy minden 

alkalommal értesítést kérjen, amikor éppen egy újabb sütit fognak elhelyezni a számítógépén, 
amit így elfogadhat, de akár meg is akadályozhat. 

Az internetes böngészők oldalain további információkat talál, hogy az adott böngészőben 
hogyan végezheti el a sütik beállítását. Az elterjedt internetes böngészők esetében ezek a 

következő oldalak: 

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

• Firefox: https://support.mozilla.org/hu/kb/sutik-engedelyezese-es-tiltasa-amit-weboldak-
haszn 

 
• Microsoft Internet Explorer 11: http://windows.microsoft.com/hu-hu/internet-

explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11 

 
• Microsoft Internet Explorer 10: http://windows.microsoft.com/hu-hu/internet-

explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-10-win-7 
 

• Microsoft Internet Explorer 9: http://windows.microsoft.com/hu-hu/internet-

explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-9 
 

http://windows.microsoft.com/en-us/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11
http://windows.microsoft.com/en-us/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11
https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer
https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer
https://support.mozilla.org/hu/kb/weboldalak-altal-elhelyezett-sutik-torlese-szamito
https://support.mozilla.org/hu/kb/weboldalak-altal-elhelyezett-sutik-torlese-szamito
https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=en_US
https://support.google.com/chrome/answer/95647
http://www.aboutcookies.org/
https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=hu
https://support.mozilla.org/hu/kb/sutik-engedelyezese-es-tiltasa-amit-weboldak-haszn
https://support.mozilla.org/hu/kb/sutik-engedelyezese-es-tiltasa-amit-weboldak-haszn
http://windows.microsoft.com/hu-hu/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11
http://windows.microsoft.com/hu-hu/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11
http://windows.microsoft.com/hu-hu/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-10-win-7
http://windows.microsoft.com/hu-hu/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-10-win-7
http://windows.microsoft.com/hu-hu/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-9
http://windows.microsoft.com/hu-hu/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-9
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• Microsoft Internet Explorer 8: http://windows.microsoft.com/hu-hu/internet-
explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-8 

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

 

• Safari: https://support.apple.com/hu-hu/HT201265 
 

Mobiltelefonon használt böngészők: Többnyire a „Beállítások” / „Adatvédelem” vagy 
„Adatkezelés és biztonság” menüpontokon belül tud tájékozódni és beállításokat végrehajtani.   

http://windows.microsoft.com/hu-hu/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-8
http://windows.microsoft.com/hu-hu/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-8
http://windows.microsoft.com/hu-hu/windows-10/edge-privacy-faq

