
 
ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 

honlapon történő cookie (”süti”) alkalmazásáról 
 
 
 

1. Általános rendelkezések  
 
Az alábbiakban szeretnénk Látogatóinkat és Felhasználóinkat tájékoztatni a weboldalunkon használt 
úgynevezett HTTP-süti technológiával kapcsolatos információkról és a honlapon alkalmazott sütikről. 
Tájékoztatjuk, hogy az Audax Renewables Kft. adatkezelésével kapcsolatos részletes tájékoztatást a 
Társaság honlapján talál (https://audaxrenewables.hu/adatvedelem/). 
 
1.1 Adatkezelő megnevezése és elérhetőségei 
 
Adatkezelő: Audax Renewables Kft.  

 Székhely: 1139 Budapest, Fiastyúk u. 4-8. 
 Cégjegyzékszám: 01-09-181155  
 Postai cím: 1443 Budapest, Pf. 242. 
 (Adatvédelmi kérdésekkel kapcsolatos) e-mail cím: adatvedelem@audaxrenewables.hu   
 Honlap címe: https://audaxrenewables.hu/ 

 
1.2 Adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei 

 

Postai cím: 1443 Budapest, Pf. 242. 

 E-mail cím: adatvedelem@audaxrenewables.hu 

 
2. Mik azok a cookie-k ("sütik")? 

  
Amikor a Látogató az Audax Renewables Kft. weboldalára navigál, egy kisméretű adatfájl, ún. "cookie" 
(magyarul: ”süti”, a továbbiakban: "cookie", vagy "süti") kerül az informatikai  - és mobileszközére (pl.: 
számítógép, laptop, tablet, mobiltelefon, a továbbiakban: eszköz), mely többféle célt szolgálhat. Egyes 
Társaságunk által használt "sütik" elengedhetetlenek az oldal megfelelő működéséhez, mások 
információkat gyűjtenek a weboldal használatával kapcsolatban, hogy még kényelmesebbé és 
hasznosabbá váljon az oldal. Néhány "süti" csak átmeneti és eltűnik a böngésző bezárásával, míg 
léteznek tartós változatok is, melyek huzamosabb ideig az eszközön maradnak. 
 
3. A HTTP-"süti" technológia célja 

  
• A Látogató beállításainak, használati szokásainak rögzítésével az oldalon való navigáció és ezáltal 

a honlap használatának megkönnyítése 
• A felhasználói élmény javítása, azáltal, hogy információt gyűjtünk arról, hogy a Látogató hogyan 

használja a weboldalt, mely oldalait látogatja, vagy használja leggyakrabban, így megtudhatjuk, 
hogyan biztosítsunk még jobb felhasználói élményt, ha ismét meglátogatja weboldalunkat  

• Statisztikák gyűjtése, melyek elemzése segíti megérteni azt, hogy a Látogatók hogyan használják 
a weboldal mellett a további online szolgáltatásokat, amelyeket ezáltal tovább fejleszthetünk.  

• A weboldal továbbfejlesztése, majd finomhangolása a Látogatói igényeknek megfelelően. 
• Célzott hirdetések, egyéni tartalmak elhelyezése, hogy a Látogató számára a leginkább releváns 

ajánlatokat jeleníthessük meg. 
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4. A "sütik" típusai és Társaságunk által alkalmazott konkrét ”sütik” bemutatása 

 
4.1. Alapműködést biztosító ”sütik” 
  
Elengedhetetlenek az oldal zökkenőmentes böngészéséhez, és lehetővé teszik a honlap funkcióinak 
használatát. Ez a beállítás mindig be van kapcsolva, mert a sütik adatai szükségesek a honlap 
működéséhez.  
 

Süti megnevezése Érintett domain Süti típusa Időtartam 

PHPSESSID* audaxrenewables.hu First-party 
A munkamenet lezárásáig tartó 

időszak 

 
*A PHP nyelven alapuló alkalmazások által generált cookie . Ez általában egy véletlenszerűen 
generált szám, a használat módja specifikus lehet a webhelytől függően, de jó példa erre a 
bejelentkezett állapot fenntartása a felhasználó számára az oldalak között.  
 
4.2. Statisztikai ”sütik” 
  
Teljesítménymérés céljából weboldalunk minden látogatás alkalmával harmadik fél általi ”sütiket” is 
használ, melyek alkalmazásával nyomon követjük az oldalmegtekintések számát, illetve, hogy a 
Látogatók milyen tartalmak iránt érdeklődnek. Minden információt név nélkül tárolunk és a Látogatók 
viselkedésének anonim elemzésére használjuk.  
 
A honlap az alábbi szolgáltatók ”sütijeit” használja:  

• Google Analytics: Információt gyűjt azzal kapcsolatban, hogyan használják Látogatók a 

honlapot. A szolgáltatással kapcsolatos részletes tájékoztató a következő linken keresztül 
érhető el: https://www.google.com/analytics/terms/us.html 
 

Süti megnevezése Érintett domain Süti típusa Időtartam 

_ga audaxrenewables.hu First-party 2 év 

_gid audaxrenewables.hu First-party 1 nap 

 
4.3. Célzó - és egyéni tartalmakhoz szükséges ”sütik”  
 
Ezek a sütik információt adnak arról, hogy mely szolgáltatásaink és ajánlataink lehetnek relevánsak 
Önnek. Ezeket az adatokat annak érdekében használhatjuk fel, hogy célzott, egyéni tartalmakat 
jeleníthessünk meg Önnek, és javítsuk a személyre szabott üzeneteink tartalmát. Ezek a ”sütik” sem 
tudják Önt személy szerint beazonosítani. A honlap az alábbi szolgáltatók célzott, hirdetési ”sütijeit" 
használja: 
 

• Facebook: A szolgáltatással kapcsolatos részletes tájékoztató a következő linken keresztül 

érhető el: https://www.facebook.com/help/cookies/ 
 

Süti megnevezése Érintett domain Süti típusa Időtartam 

_fbp audaxrenewables.hu First-party 3 hónap 

_gat_gtag_UA_209717288_1 audaxrenewables.hu First-party 1 perc 
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4.4 Nem besorolt ”sütik” 
 
Az alábbi ”sütik” a honlapot Látogatók egyes süti-kategóriák alkalmazásához való hozzájárulásait 
tárolják. 
 

Süti megnevezése Érintett domain Süti típusa Időtartam 

cookielawinfo-checkbox-necessary audaxrenewables.hu First-party 1 év 

cookielawinfo-checkbox-functional audaxrenewables.hu First-party 1 év 

cookielawinfo-checkbox-advertisement audaxrenewables.hu First-party 1 év 

cookielawinfo-checkbox-performance audaxrenewables.hu First-party 1 év 

cookielawinfo-checkbox-analytics audaxrenewables.hu First-party 1 év 

cookielawinfo-checkbox-others audaxrenewables.hu First-party 1 év 

pvc_visits audaxrenewables.hu First-party 1 nap 

 
5. A ”sütik” révén gyűjtött, Társaságunk által kezelt adatok köre 
  
A ”sütik” által az Ön eszközéről, illetve az Ön által használt böngészőről a következő adatokat rögzítjük 
és kezeljük:  

• az Ön által használt IP-cím,  
• a használt böngésző típusa,  
• a böngészésre használt eszköz operációs rendszerének jellemzői (pl.: típus, beáll ított nyelv), 
• a látogatás pontos időpontja,  
• az előzőleg látogatott weboldal címe,  
• a meglátogatott weboldalon használt funkció vagy szolgáltatás,  
• a honlapunkon töltött idő.  

 
Tájékoztatjuk, hogy a Társaságunk által alkalmazott ”sütik” önmagukban nem tudják a Látogatót 
személy szerint beazonosítani. 
 
6. Az adatkezelés jogalapja  

 
Az alapműködést biztosító sütik esetében a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja alapján, a Társaság 
jogos érdeke. A statisztikai sütik, a célzó - és egyéni tartalmakhoz szükséges sütik és a nem besorolt 
sütik esetében a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján, az Ön hozzájárulása.  
 
7. Az adatok megőrzése 

  
A Társaságunk által alkalmazott ”sütik” a 4. pontban megjelölt ideig kerülnek elhelyezésre az Ön 
eszközén. 
 
8. Adatbiztonság a „süti”-kezelés során  

 
Lényeges, hogy Társaságunk a "sütik" engedélyezése esetén sem jegyez meg semmilyen azonosítót, 
vagy jelszót. A Látogató a "sütik" elfogadása esetén is teljes biztonságban használhatja elektronikus 
szolgáltatásainkat. A rögzített adatokhoz az üzemeltető munkatársai férhetnek hozzá a fenti célok 
biztosítása érdekében. A rögzített adatok továbbítására csak a jogszabályokban rögzített esetekben, 
célokból és a jogszabály által erre felhatalmazottak részére (tipikusan bűnüldözési, nemzetbiztonsági 
célból) van lehetőség. A honlap használatával összefüggő anonimizált adatok statisztikai célokra 
felhasználhatók. 



 
 
9. A "sütik" beállításának ellenőrzése, a "sütik" letiltása  

 
A böngészők engedélyezik a "süti”-beállítások módosítását. A böngészők egy része 
alapértelmezettként automatikusan elfogadja a "sütiket", de ez a beállítás is megváltoztatható annak 
érdekében, hogy a jövőre nézve megakadályozza a Látogató az automatikus elfogadást. Átállítás 
esetén a böngésző a továbbiakban minden alkalommal felajánlja a "sütik” beállításának választási 
lehetőségét. 
  
További részletes információk az alábbi böngészők "süti” beállításairól:  

• Google Chrome                                             
• Firefox 
• Safari 

• Microsoft Edge 

• Opera 
 
Mivel a "sütik" célja a weboldal használhatóságának és folyamatainak támogatása, valamint 
megkönnyítése, a "sütik" letiltása esetén nem tudjuk garantálni, hogy a Látogató képes lesz a weboldal 
valamennyi funkciójának teljes körű használatára. A weboldal ez esetben a tervezettől eltérően 
működhet a böngészőben. 
 
10. Érintetti jogok  

 
Bármikor jogosult személyes adatai kezeléséről tájékoztatást, a kezelt adatokhoz való hozzáférést 
kérni a fenti elérhetőségek bármelyikén, továbbá kérheti személyes adatai helyesbítését, törlését, 
hordozását, korlátozását, valamint megilleti a személyes adatai kezelése elleni tiltakozási jog. A 
jogokról részletesen Társaságunk általános adatkezelési tájékoztatójában 
(https://audaxrenewables.hu/adatvedelem/) olvashat az Érintettek jogaira vonatkozó fejezetben. 
 
11. Jogorvoslathoz való jog 

 

Ha Érintett úgy ítéli meg, hogy Adatkezelő a személyes adatainak kezelése során megsértette a 

hatályos adatvédelmi követelményeket, akkor 

• panaszt nyújthat be a Hatósághoz (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság,  

cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., postacím: 1363 Budapest, Pf. 9., e-mail: 

ugyfelszolgalat@naih.hu, honlap: www.naih.hu), vagy 

• lehetősége van adatainak védelme érdekében bírósághoz fordulni, amely az ügyben soron 

kívül jár el. Ebben az esetben szabadon eldöntheti, hogy a lakóhelye (állandó lakcím) vagy a 

tartózkodási helye (ideiglenes lakcím), illetve az Adatkezelő székhelye szerint illetékes 

törvényszéknél nyújtja-e be keresetét. A lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti 

törvényszéket megkeresheti a http://birosag.hu/ugyfelkapcsolati-portal/birosag-kereso 

oldalon. 

 
12. Közzététel, módosítások:  

 

Jelen adatkezelési tájékoztató elérhető a https://audaxrenewables.hu/ oldalon. Az Adatkezelő 

fenntartja a jogot, hogy a jelen tájékoztatót egyoldalúan, a jövőre nézve módosítsa. A módosításokról 

az Érintetteket az Adatkezelő honlapján keresztül tájékoztatja. 

 
Hatályos: 2022.06.27. 
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