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 Sütik és web beacon-ok, névtelen információk a weboldalaink használatán keresztül 

 

 

Adatkezelő:  

Beontrips Korlátolt Felelősségű Társaság  

székhely: 8000 Székesfehérvár, Babér utca 1. 
cégjegyzékszám: 07-09-032121 

a továbbiakban: Társaság vagy Beontrips 

weboldala: beontrips.hu, a továbbiakban: Weboldal 

 

A Beontrips képviselője: 

Orosz András ügyvezető 

Postai cím: 1134 Budapest, Dózsa György út 150. 

E-mail cím: mail@beontrips.com 

Az adatkezelés célja: 

 

A Weboldal bizonyos területein használunk sütiket (cookiekat). A sütik olyan fájlok, melyek 

információt tárolnak az Ön merevlemezén vagy webes keresőjén.  

 

A Társaság az alábbi célokból használ sütiket: 

 

• hogy weboldalainkon könnyebben elnavigálhassanak látogatóink, miközben azok 

gyorsabban betöltődnek számukra 

• hogy a felhasználói élményt folyamatosan javítani tudjuk 

• hogy weboldalainkat a látogatói igényeknek leginkább megfelelő tartalommal tudjuk 

megtölteni 

• hogy meg tudjuk érteni azt, hogy weboldalaink látogatói hogyan használják online 

szolgáltatásainkat, és a megszerzett tapasztalatok alapján azokat tovább tudjuk fejleszteni 

 

Mikor Ön felkeresi weboldalunkat, sor kerülhet olyan technikai információk automatikus gyűjtésére 

is, melyekből az Ön személye nem azonosítható. Például egy olyan másik weboldal neve, mely Önt 

erre a weboldalra irányította, vagy a weboldalhoz való hozzáférés helyszíne, vagy a weboldalon 

végzett keresések. Ezen információk gyűjtése segítséget nyújt számunkra a weboldalunk használói 

által preferált keresési szokások személyes adatok felhasználása nélkül történő felismerésében. Ezen 

információk kizárólag belsőleg kerülnek felhasználásra. A névtelen vagy általános jellegű adatok, 

melyekből az Ön személye nem azonosítható, nem minősülnek személyes adatnak, így nem 

tartoznak ezen Tájékoztató hatálya alá. 

 

Ön beállíthatja webes keresőjét, hogy elfogadjon minden sütit, elutasítsa mindet, vagy értesítse Önt, 

ha süti érkezik az Ön gépére. Mindegyik webes kereső különböző, így kérjük használja keresője 

“Segítség” menüjét a sütik beállításainak módosításához. Például a Microsoft Internet Explorer 

esetében, Ön törölheti vagy kikapcsolhatja a sütiket az “Eszközök/Internet Beállítások” opció 

választásával és módosíthatja biztonsági beállításait. A Weboldal a sütik használatával történő 

működésre készült, így azok kikapcsolása hatással lehet a Weboldal használhatóságára, és 

megakadályozhatja, hogy Ön annak minden előnyét és lehetőségét kihasználja. A Weboldalakon 

használt cookie-k és azok felhasználási területe a következőek: 

 

Név Tulajdonos Típus Lejárat Leírás 
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NID google.com Analitikai 6 hónap 
Megjegyzi a térképhez kapcsolódó 

beállításokat 

OGPC google.com Technikai 1 hónap 
Megjegyzi a térképhez kapcsolódó 

beállításokat 

CONSENT google.com Analitikai 2 év 

A Google hirdetések 

testreszabására, felhasználói 

preferenciák (pl: nyelv) tárolására 

szolgál 

GAPS google.com Analitikai 2 év 
A Google térkép használatával 

kapcsolatos információkat tárol 

_ga beontrips.com Analitikai 2 év 
Weboldal látogatásokat és azok 

időpontját, módját méri 

_gat beontrips.com Analitikai 10 perc 
Weboldal látogatásokat és azok 

időpontját, módját méri 

_gat_travelctracker beontrips.com Analitikai 10 perc 
Weboldal látogatásokat és azok 

időpontját, módját méri 

oam.Flash.RENDERMAP.TOKEN beontrips.com Technikai 
munkame

net 

Weboldal lapjai közöt oszt meg 

információkat 

 
Név Tulajdonos Típus Lejárat Leírás 

COOKIES_POLICY beontrips.com Technikai 1 év 
Tárolja, hogy a cookie szabályzet 

elfogadásra került-e 

icl_current_language beontrips.com Technikai 1 nap A preferált nyelvet tárolja 

icl_visitor_lang_js beontrips.com Technikai 8 óra A preferált nyelvet tárolja 

devicePixelRatio beontrips.com Technikai 7 nap 
A használt képernyő felbontását 

tárolja 

comment_author_xxx beontrips.com Technikai 1 év megjegyzéseket tárol 

comment_author_email_xxx beontrips.com Technikai 1 év megjegyzés e-mailt tárol 

 

 

A Weboldal és a kommunikáció, mely annak használatából és/vagy azon való regisztrációból 

származik, mint például promóciós e-mailek, elektronikus képeket tartalmazhatnak, melyek “web 

beacon” néven ismeretesek. A web beacon-ok a sütikkel összhangban működnek, és például a 

következőkre használhatók fel: 

 

• számlálják a weboldal látogatóit; 

• figyelik, ha Ön bármilyen tevékenységet végzett egy e-maillel kapcsolatban vagy rákattintott 

egy linkre, például ahol egy vetélkedő belépési feltételei találhatóak; 

• következtetni engednek arra, hogy mennyire volt sikeres egy bizonyos értékesítési kampány 

vagy egy vetélkedő; 

• megalapozzák, hogy mennyire keltik fel az érdeklődést bizonyos szempontok alapján a 

weboldal egyes részei; 

• meghatározzák, hogy a hirdetések illetve vetélkedők mennyire vezetnek eredményre az 

értékesítés terén; vagy 

• segítenek megállapítani, mennyire népszerű egy termék vagy szolgáltatás, és az érdeklődés 

hogyan oszlik meg az egyes Társaság termékek és szolgáltatások között. 

 

2021.04.04. 


