SÜTI TÁJÉKOZTATÓ
1. Mi az a cookie, más néven “süti”?
A süti a kiszolgáló által meghatározott adatokat hordozó információcsomag, amit a szerver küld
a böngészőnek, majd a böngésző a szervernek minden kérés alkalmával. A böngészők általában
egyszerű szöveges fájl(ok)ban tárolják a sütiket (sütifájlok), így az egyes sütik a böngésző
kikapcsolása és újraindítása után is elérhetők lesznek.
2. A weboldalon alkalmazott sütik típusa
A https://viperhardseltzer.hu/ weboldalon („Weboldal”) a Dreher Sörgyárak Zrt.
(„Szolgáltató”) sütiket használ. A Weboldalon használt sütiket a következő kategóriákba
soroljuk:
2.1.Feltétlenül szükséges (munkamenet) sütik
Ezek az információ kategóriájú sütik szükségesek Weboldalunk böngészéshez, alapvető
funkcióinak használatához és a Weboldalon elvégzett műveletek megjegyzéséhez. Mindig csak
az adott látogatás alatt érvényesek, a munkamenet végeztével, illetve a böngésző bezárásával
automatikusan törlődnek a számítógépről.
A Szolgáltató ezeket a sütiket, illetve a kapcsolódó személyes adatokat az Európai Parlament
és a Tanács (EU) 2016/679. sz. Európai Általános Adatvédelmi Rendelete („GDPR”) 6. cikk
(1) bekezdés f) pontja szerinti, fentiekben, valamint az alábbi táblázatban kifejtett jogos érdeke
alapján kezeli.
2.2 Teljesítmény, valamint statisztikai és analitikai célú (méréshez használt) sütik
Ezek a sütik lehetővé teszik a Szolgáltatónak, hogy mérje a látogatói forgalmat és adatokat
kezeljen adatbázisokban. Segítenek abban is, hogy a Szolgáltató megértse, mely termékek és
tevékenységek népszerűbbek, mint mások. Ezeket a sütiket a Felhasználó blokkolhatja
böngészőjében,
vagy
az
alábbi
megoldást
is
használhatja:
https:\\tools.google.com/dlpage/gaoptout
Ezen sütik által gyűjtött adatokat a Szolgáltató a Weboldal optimalizálására, a Weboldal és a
szolgáltatásai továbbfejlesztésére használja. Ezen sütik körébe tartoznak továbbá a fenti sütik
működésének biztosítását szolgáló hozzáférést és adattárolást biztosító sütik.
A Szolgáltató ezeket a sütiket, illetve a kapcsolódó személyes adatokat a GDPR 6. cikk (1)
bekezdés a) pontja szerinti hozzájárulás alapján kezeli.
Hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetében az érintett bármikor visszavonhatja hozzájárulását a
Weboldal sütibeállításai segítségével vagy a böngészője beállításaiban, ebben az esetben a
Szolgáltató az adott cookie-t nem alkalmazza és azzal adatgyűjtést, vagy egyéb adatkezelést a
továbbiakban nem végez. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a
visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.
Weboldalunkat Google Analytics sütikkel elemezzük, hogy azt a látogatói szokásoknak
megfelelően fejleszteni és javítani tudjuk. Fontos, hogy ezek a sütik nem tudják és nem is akarják
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konkrétan beazonosítani a látogatókat. További információt az alábbi hivatkozásokban talál:
https://policies.google.com/technologies/types?hl=hu
https://policies.google.com/privacy?hl=hu&gl=hu
2.3.Hirdetési célú sütik
Ezek a sütik általában marketing, reklám és hirdetési tevékenységek miatt kerülnek beállításra
abból a célból, hogy a felhasználók („Felhasználó(k)”) érdeklődési körét monitorozzák, majd
ennek megfelelően tudnak releváns hirdetéseket megjeleníteni a Weboldalon. Amennyiben a
Felhasználó nem engedélyezi ezeket a sütiket, a jövőben nem kap célzott hirdetéseket. Ezen sütik
körébe tartoznak továbbá a fenti sütik működésének biztosítását szolgáló hozzáférést és
adattárolást biztosító sütik.
Ezeknek a sütiknek az alkalmazásával gyűjtött adatok kezelésének a célja üzletszerzési célból
elemzések végzése reklámok közzététele érdekében. Ezekkel kapcsolatban bővebb
információkat harmadik felek alább hivatkozott tájékoztatóiban is találhat.
A Szolgáltató ezeket a sütiket, illetve a kapcsolódó személyes adatokat a GDPR 6. cikk (1)
bekezdés a) pontja szerinti hozzájárulás alapján kezeli.
Hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetében az érintett bármikor visszavonhatja hozzájárulását
a Weboldal sütibeállításai segítségével vagy a böngészője beállításaiban, ebben az esetben a
Szolgáltató az adott cookie-t nem alkalmazza és azzal adatgyűjtést, vagy egyéb adatkezelést a
továbbiakban nem végez. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a
visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.
3. Mik azok a harmadik féltől származó sütik?
Oldalainkon más weboldalak linkjei, ikonjai (Pl. Facebook) révén nem kerül harmadik feles
cookie elhelyezésre, rögzítésre, ide nem értve az alább meghatározott sütiket. A Weboldal,
valamint az azt üzemeltető Szolgáltató nem felelős más külső weboldalak tartalmáért,
működéséért és nem ellenőrzi a harmadik felek oldalait.
4. Hogyan értesítjük a látogatókat, és hogyan kérjük hozzájárulásukat a sütik
használatához (amennyiben ez releváns)?
Első látogatáskor a Weboldalon, a képernyő alsó részén felugrik egy felirat arról, hogy a
Weboldal az itt megismerhető sütiket használja, illetve egy link, amely ehhez a tájékoztatóhoz
vezet. A látogató jogosult arra, hogy a Weboldal által ajánlott sütibeállításokat elfogadja (és így
a hozzájárulását a hozzájáruláson alapuló sütikhez és a kapcsolódó adatkezeléshez megadja)
vagy elutasítsa. A látogató a sütibeállításokat később is jogosult módosítani. Ez hozzájáruláson
alapuló sütik esetén a hozzájárulás visszavonását jelentheti (ha úgy módosítja a látogató a
sütibeállításokat, hogy ezentúl az ilyen sütik alkalmazásához nem járul hozzá), amely esetben a
továbbiakban ilyen sütik nem kerülnek alkalmazásra. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a
visszavonást megelőző adatkezelés jogszerűségét. Egyes sütik kezelésének elutasítása vagy a
beállítások későbbi módosítása az adott sütik alkalmazását és így a hozzájuk kapcsolódó
funkciókat érinthetik, a Weboldal egyéb sütik által érintett tartalmainak elérésére azonban ez nem
jár következményekkel.
4.1 Az általunk használt feltétlenül szükséges (munkamenet) sütik:
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Süti neve

SRV_ID

Típusa

Feltétlenül
szükséges Ennek a
szolgáltató
(munkamenet) süti.
Domain:
viperhardseltzer.hu

cookiecons
ent

is_over_18
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Miért szükséges
a Weboldal
számára és
milyen
adatokhoz fér
hozzá?

Feltétlenül
szükséges
(munkamenet) süti.
Domain:
viperhardseltzer.hu

tárhely
által
használt sütinek a
célja
annak
azonosítása, hogy a
bejövő felhasználói
kéréseket
melyik
alkalmazásszerverhez
továbbítsák. További
feladata
a
munkamenet
stabilitásának
biztosítása
ugyanazon
munkamenetben,
hogy minden kérés
ugyanazon
alkalmazáskiszolgáló
hoz érkezzen. A
munkamenet
stabilitása
a
webhelyek
gyorsítótárának
működése
szempontjából fontos.

A
Felhasználó
cookie
hozzájárulási
(beállítási)
állapotát
és
preferenciáit
tárolja az aktuális
domainhez.

Feltétlenül
szükséges Szolgáltató által
(munkamenet) süti.
használt
süti,
feladata
a
Domain:
Weboldalra
viperhardseltzer.hu
látogató
Felhasználók által
megadott
kor
lekövetése, azaz
amennyiben 18
életévét betöltött
Felhasználó
látogatja
a

A sütivel
kapcsolatos
adatkezelés
jogalapja

A süti élettartama

A Szolgáltató Munkamenet vége.
jogos érdeke
(GDPR 6.
cikk (1) f)
pontja),
amely
a
Weboldal
megfelelő
működtetése.

A Szolgáltató 1 év.
jogos érdeke
(GDPR 6.
cikk (1) f)
pontja),
amely
a
Weboldal
megfelelő
működtetése
A Szolgáltató 7 nap.
jogos érdeke
(GDPR 6.
cikk (1) f)
pontja),
amely
a
Weboldal
megfelelő
működtetése.

Weboldalt,
ezt
megjegyzi,
így
nem
szükséges
minden
oldal
betöltéskor
megadni
a
Felhasználónak a
születési dátumát.
Amennyiben 18
éven aluli látogató
adja meg születési
korát,
úgy
számára letiltja az
oldal
további
megtekintését.
4.2 Az általunk használt teljesítmény, valamint statisztikai és analitika célú (méréshez használt)
sütik:
Süti neve

_ga

Típusa

Miért szükséges
a Weboldal
számára és
milyen
adatokhoz fér
hozzá?

Harmadik
származó,
méréséhez
cookie.

féltől Google Ireland
teljesítmény Limited (Google
szükséges Building Gordon
House, Barrow
St, Dublin 4,
Domain:
Írország)
által
viperhardseltzer.hu
használt
süti
feladata az egyedi
Felhasználók
azonosítása
a
böngészési
munkamenetekbe
n. A rendszer nem
tudja azonosítani
az
egyedi
Felhasználókat a
különböző
böngészőkön
vagy eszközökön.
Webhely
látogatási
és
felhasználói
viselkedés
statisztikai süti. A
Google Analytics
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A sütivel
kapcsolatos
adatkezelés
jogalapja

A süti élettartama

Az érintett 2 év.
hozzájárulása
(GDPR
6.
cikk (1) a)
pontja).

sütikről és a
Google
kapcsolódó
adatkezeléséről
bővebben
itt
olvashat:
https://support.go
ogle.com/analytic
s/ans wer/600424

_ga_8KPN
Q9ZS45

Harmadik
származó,
méréséhez
cookie.

féltől Google Ireland
teljesítmény Limited (Google
szükséges Building Gordon
House, Barrow
St, Dublin 4,
Domain:
Írország)
által
viperhardseltzer.hu
használt
süti
feladata az egyedi
Felhasználók
azonosítása
a
böngészési
munkamenetekbe
n. A rendszer nem
tudja azonosítani
az
egyedi
Felhasználókat a
különböző
böngészőkön
vagy eszközökön.

Az érintett 2 év.
hozzájárulása
(GDPR 6.
cikk (1) a)
pontja).

A munkamenet
állapotának
fenntartására
szolgál.
dpr
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Harmadik
származó
cookie.

féltől A
Facebook
teljesítmény (Facebook Ireland
Ltd.,
4 Grand Canal
Domain:
Square
viperhardseltzer.hu
Grand
Canal
Harbour
Dublin
2
Írország)
által

Az érintett 14 nap.
hozzájárulása
(GDPR 6.
cikk (1) a)
pontja).

használt
süti,
feladata,
hogy
megfelelő
felhasználói
élményt
biztosítson.
Az adott süti
akkor tárolódik el,
amennyiben
a
Felhasználó
a
böngészőben már
korábban
bejelentkezett a
Facebook
fiókjába
(vagy
nem lépett ki
onnan), és így
látogatja meg a
Weboldalt.
4.3 Az általunk használt YouTube jelölők:
A
weboldalunkon
YouTube-on
található
videók
vannak
beágyazva.
A YouTube olyan adatvédelmi intézkedéseket tesz az adatok védelme érdekében, amelyek nem tartoznak
az ellenőrzésünk alá.
Azért, hogy korlátozni tudjuk a Youtube sütik használatát, azt fokozottan bizalmas módban használjuk.
Azonban, az Ön böngészőjének beállításaitól függően, bizonyos adatok tárolódhatnak a számítógépén.
Ahhoz, hogy Ön megtekinthesse a beágyazott videókat, a megtekintése előtt Önnek el kell fogadnia a
sütiket.
Ha Ön a böngészőjében a harmadik személytől származó sütik elutasítását állította be, akkor ezek az adatok
nem tárolódnak.
Süti neve

yt-remotecastinstalled
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Típusa

Harmadik
származó cookie.

Miért szükséges
a Weboldal
számára és
milyen
adatokhoz fér
hozzá?

féltől Google
Ireland
Limited (Google
Building Gordon
Domain:
House, Barrow St,
viperhardseltzer.hu
Dublin 4, Írország)
által használt süti.
A rendszer nem
tudja azonosítani
az
egyedi
Felhasználókat a

A sütivel
kapcsolatos
adatkezelés
jogalapja

A süti élettartama

Az érintett Munkamenet vége.
hozzájárulása
(GDPR 6.
cikk (1) a)
pontja).

különböző
böngészőkön vagy
eszközökön.

yt-remoteconnecteddevices

yt-remotedevice-id

A
Felhasználó
videó lejátszására
vonatkozó
preferenciait
tárolja el YouTube
beágyazott videók
esetén.
Harmadik
féltől Google
Ireland
származó cookie.
Limited (Google
Building Gordon
Domain:
House, Barrow St,
viperhardseltzer.hu
Dublin 4, Írország)
által használt süti.
A rendszer nem
tudja azonosítani
az
egyedi
Felhasználókat a
különböző
böngészőkön vagy
eszközökön.
A
Felhasználó
videó lejátszására
vonatkozó
preferenciait
tárolja el YouTube
beágyazott videók
esetén.
Harmadik
féltől Google
Ireland
származó cookie.
Limited (Google
Building Gordon
Domain:
House, Barrow St,
viperhardseltzer.hu
Dublin 4, Írország)
által használt süti.
A rendszer nem
tudja azonosítani
az
egyedi
Felhasználókat a
különböző
böngészőkön vagy
eszközökön.
A
Felhasználó
videó lejátszására
vonatkozó
preferenciait
tárolja el YouTube
beágyazott videók
esetén.
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Az érintett 1 nap.
hozzájárulása
(GDPR 6.
cikk (1) a)
pontja).

Az érintett 1 nap.
hozzájárulása
(GDPR 6.
cikk (1) a)
pontja).

yt-remotefast-checkperiod

Harmadik
származó cookie.

féltől Google
Ireland
Limited (Google
Building Gordon
Domain:
House, Barrow St,
viperhardseltzer.hu
Dublin 4, Írország)
által használt süti.
A rendszer nem
tudja azonosítani
az
egyedi
Felhasználókat a
különböző
böngészőkön vagy
eszközökön.

A
Felhasználó
videó lejátszására
vonatkozó
preferenciait
tárolja el YouTube
beágyazott videók
esetén.
yt-remote- Harmadik
féltől Google
Ireland
session-app származó cookie.
Limited (Google
Building Gordon
Domain:
House, Barrow St,
viperhardseltzer.hu
Dublin 4, Írország)
által használt süti.
A rendszer nem
tudja azonosítani
az
egyedi
Felhasználókat a
különböző
böngészőkön vagy
eszközökön.

yt-remotesessionname
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A
Felhasználó
videó lejátszására
vonatkozó
preferenciait
tárolja el YouTube
beágyazott videók
esetén.
Harmadik
féltől Google
Ireland
származó cookie.
Limited (Google
Building Gordon
Domain:
House, Barrow St,
viperhardseltzer.hu
Dublin 4, Írország)
által használt süti.
A rendszer nem
tudja azonosítani
az
egyedi
Felhasználókat a
különböző

Az érintett Munkamenet vége.
hozzájárulása
(GDPR 6.
cikk (1) a)
pontja).

Az érintett Munkamenet vége.
hozzájárulása
(GDPR 6.
cikk (1) a)
pontja).

Az érintett Munkamenet vége.
hozzájárulása
(GDPR 6.
cikk (1) a)
pontja).

böngészőkön vagy
eszközökön.
A
Felhasználó
videó lejátszására
vonatkozó
preferenciait
tárolja el YouTube
beágyazott videók
esetén.
4.4 Az általunk használt hirdetési célú sütik:
Süti neve

fr
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Típusa

Harmadik
származó,
cookie

Miért szükséges
a Weboldal
számára és
milyen
adatokhoz fér
hozzá?

féltől A
Facebook
hirdetési (Facebook Ireland
Ltd.,
4 Grand Canal
Domain:
Square
viperhardseltzer.hu
Grand
Canal
Harbour
Dublin
2
Írország)
által
használt
süti,
feladata
hirdetések
támogatása.
A
süti
titkosított
facebook ID és
böngésző
ID
adatokat
tartalmaz.
Az adott süti
akkor tárolódik el,
amennyiben
a
Felhasználó
a
böngészőben már
korábban
bejelentkezett a
Facebook
fiókjába
(vagy
nem lépett ki
onnan), és így
látogatja meg a
Weboldalt.

A sütivel
kapcsolatos
adatkezelés
jogalapja

A süti élettartama

Az érintett 90 nap.
hozzájárulása
(GDPR 6.
cikk (1) a)
pontja).

5. Hogyan ellenőrizheti / törölheti / távolíthatja el a sütiket?
A weboldalak megfelelő és felhasználóbarát működése érdekében a legtöbb böngésző
automatikusan elfogad bizonyos sütiket. A látogató ellenben az oldal első látogatásakor egy, az
oldalon megjelenő üzenetben manuálisan kiválaszthatja, hogy elfogadja-e az ajánlott
sütibeállításokat vagy módosít azokon. Az érintett hozzájárulásához kötött sütik esetén – lásd
fentebb – ezen sütik alkalmazásának beállítása vagy az ajánlott sütibeállítások elfogadása
(engedélyezése) a vonatkozó adatkezeléshez adott hozzájárulás megadásának minősül. Ezt a
hozzájárulását, a böngészője beállítások menüjében, bármikor utólag is visszavonhatja, mely a
vonatkozó adatkezeléshez adott hozzájárulás visszavonásának minősül. Az ilyen sütikkel
kapcsolatos beállítások későbbi módosítása (például: kizárólag a feltétlenül szükséges sütik
későbbi beállításával) pedig szintén a vonatkozó adatkezeléshez adott hozzájárulás
visszavonásának minősül. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a
visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.
A legnépszerűbb böngészők sütikkel kapcsolatos beállításairól az alábbi linkeken olvashat:
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 9: https://support.microsoft.com/hu-hu/help/278835/how-todelete-cookie-files-in-internet-explorer
Microsoft Internet Explorer 10: https://support.microsoft.com/hu-hu/help/17442
Microsoft Internet Explorer 11: https://support.microsoft.com/hu-hu/help/17442
Microsoft Edge: https://support.microsoft.com/hu-hu/help/4468242/microsoft-edge-browsingdata-and-privacy-microsoft-privacy
Safari: https://support.apple.com/hu-hu/guide/safari/sfri11471/mac
Kiemeljük továbbá, hogy egyes böngészők a biztonsági szintek állításával teszik lehetővé a
sütik korlátozását.
További információk a sütikkel kapcsolatban:
https://hu.wikipedia.org/wiki/HTTP-s%C3%BCti
https://www.youronlinechoices.com/hu/
https://www.allaboutcookies.org/
https://cookiepedia.co.uk/cookie-laws-across-europe
Az Ön adatvédelmi jogaival és jogorvoslati lehetőségeivel, valamint egyéb adatkezeléseinkkel
kapcsolatosan bővebb információkat adatvédelmi tájékoztatónkban talál:
https://viperhardeltzer.hu/assets/pdf/adatvedelmi.pdf
A
Weboldallal
kapcsolatos
felhasználási
https://viperhardeltzer.hu/assets/pdf/felhasznaloi.pdf
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