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Cookie Szabályzat 
 
Hatályos: 2020.03.05-től 
 
Jelen Cookie (süti) Szabályzat azt ismerteti, hogy a  www.chameleon-
smarthome.com weboldal (továbbiakban: Weboldalunk / Weboldal) üzemeltetője a 
Chameleon Smart Home Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1142 Budapest, 
Erzsébet királyné útja 125., cégjegyzékszám: 01-10-140627, adószám: 27275610-2-42, 
továbbiakban: Chameleon) milyen cookie-kat (magyarul: sütiket) használ és a Weboldal 
felhasználójának, látogatójának milyen választási lehetőségei vannak a sütikkel kapcsolatban. 

I. Mi a cookie (süti)? Hogyan telepítjük a “sütiket”? Cookie-k típusai 
A cookie-k („sütik”) – a továbbiakban: süti vagy sütik – kis adatcsomagok, amelyeket az Ön 
böngészője/informatikai eszköze ment el, amikor a weboldalakat, köztük a Chameleon 
Weboldalát látogatja.  

A cookie-kat több szempont alapján lehet csoportosítani. 

a) A cookie-k szükségessége szerint: 
 

 Feltétlenül szükséges cookie-k: ezek a cookie-k ideiglenesen aktiválódnak, 
amíg a böngészés folyik, és a munkamenet végén, vagy a böngésző bezárásával 
automatikusan törlődnek. 
 Opcionális cookie-k: ezek a cookie-k a felhasználó eszközén maradnak a cookie-
ban meghatározott ideig. Minden alkalommal aktiválódnak, amikor a felhasználó 
meglátogatja a Weboldalt. Ezen belül az alábbi sütiket különböztetjük meg: 
i. Teljesítményt biztosító és analitikai cookie-k: ezek a sütik információkat 

gyűjtenek arról, hogy a felhasználó hogyan használja Weboldalunkat (pl. milyen 
oldalakat tekint meg). Ez annak érdekében történik, hogy a Weboldalunkat 
látogatóink igényeinek megfelelően tudjuk továbbfejleszteni. 

ii. Marketing célú cookie-k: ezek sütik információkat gyűjtenek a felhasználókról 
azért, hogy a látogató számára még inkább releváns és személyre szabott 
reklámokat kínálhassanak. 
  

b) A cookie-k tárolási időtartama szerint: 
 

 Munkamenet cookie-k: ezek a cookie-k ideiglenesen aktiválódnak, amíg a 
böngészés folyik, és a munkamenet végén, vagy a böngésző bezárásával 
automatikusan törlődnek. 
 Állandó cookie-k: ezek a cookie-k a felhasználó eszközén maradnak a cookie-
ban meghatározott ideig. Minden alkalommal aktiválódnak, amikor a felhasználó 
meglátogatja a Weboldalt. 
 

c) A cookie-kat elhelyező fél szerint: 
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 Saját cookie-k: ezeket a cookie-kat az a weboldal helyezi el a felhasználó 
számítógépén, amelyet a felhasználó egy bizonyos időben éppen meglátogat. 
 Harmadik fél cookie: amikor egy felhasználó meglátogat egy oldalt, egy másik 
fél aktiválja a cookie-t a honlapon keresztül. 
 

II. Weboldalunk az alábbi sütiket használja 
A. A Weboldal működéséhez elengedhetetlenül szükséges sütik:  

Ezek a sütik nem gyűjtenek olyan információkat, amelyek a látogatót egyedileg azonosítják, és 
ezeket nem használjuk számítógépének felismerésére. Ezen sütik nélkül a Weboldalunk 
szolgáltatásai nem vagy nem megfelelően működnek. Amennyiben Ön járul hozzá ezen 
cookie-k telepítéséhez, akkor nem tudjuk garantálni Weboldalunk megfelelő működését. 

Adatkezelés jogalapja: Az  elektronikus  kereskedelmi  szolgáltatások,  valamint  az  információs 
társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 
13/A. § (3) bekezdése alapján a Weboldal megfelelő működéséhez fűződő jogos érdek. 

.  
Süti elnevezése Adatkezelési idő Rendeltetése Sütiszolgáltató 

cookielawinfo-checkbox-
necessary 

1 (egy) nap Megállapítja, hogy a 
felhasználó 
elfogadta-e a Cookie 
Szabályzatot 

Saját 

PHPSESSID Látogatás idejéig Megőrzi a látogatás 
állapotát oldal-
kérelmek között  

Saját 

wc_cart_created Látogatás idejéig Bevásárló kosár 
funkcionalitásához 
szükséges 

Saját 

wc_cart_hash_# Állandó Nem besorolt Saját 

wc_fragments_# Látogatás idejéig Nem besorolt Saját 

woocommerce_cart_hash Látogatás idejéig A bevásárló kosár 
funkcionalitásához 
szükséges, hogy 
megjegyezze a 
kiválasztott 
termékeket 

Saját 
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B. Marketing célú sütik:  

Ezek a sütik információkat gyűjtenek a felhasználókról azért, hogy a látogató számára még 
inkább releváns és személyre szabott reklámokat kínálhassanak. 

Adatkezelés jogalapja: Az Ön hozzájárulása. A hozzájárulását bármikor visszavonhatja, a 
visszavonás azonban nem érinti az azt megelőző jogszerű adatkezelést.  
 

Süti elnevezése Adatkezelési 
idő 

Rendeltetése Sütiszolgáltató 

GPS 1 (egy) nap A 
mobileszközb
en lévő GPS 

alapján 
területi 
alapon 

jeleníti meg a 
reklámokat. 

Google (youtube) 

Adatkezelési tájékoztató az alábbi 
linken érhető el: 

https://policies.google.com/privacy?
hl=en 

IDE 1(egy ) év A látogató 
lépéseit 
elemzi az 
egyes 
reklámokra 
történő 
klikkelések 
után, annak 
érdekében, 
hogy mérje a 
reklámok 
hatékonyságá
t és személyre 
szabott 
hirdetéseket 
jelenítsen 
meg a Google 
reklám 
felületeken. 

Google (doubleclick) 

Adatkezelési tájékoztató az alábbi 
linken érhető el: 

https://policies.google.com/privacy?
hl=en 

r/collect Látogatás 
idejéig 

Adatokat küld 
a Google 
Analyticsnek 
a látogató 
eszközéről és 
viselkedésérő
l. A látogatót 

Google (doubleclick) 

Adatkezelési tájékoztató az alábbi 
linken érhető el: 
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Süti elnevezése Adatkezelési 
idő 

Rendeltetése Sütiszolgáltató 

az eszközön 
és marketing 
csatornákon 
keresztül 
követi.  

https://policies.google.com/privacy?
hl=en 

test_cookie 1(egy) nap A honlap a 
látogatása 
során a 
rendszer a 
cookie 
segítségével 
beazonosítja, 
hogy az Ön 
böngészője 
támogatja-e a 
sütik 
használatát. 

Google (doubleclick) 

Adatkezelési tájékoztató az alábbi 
linken érhető el: 

https://policies.google.com/privacy?
hl=en 

VISITOR_INFO1_L
IVE 

179 
(százhetvenkile
nc) nap 

A látogató 
sávszélességé
t azonosítja 
be. 

Google (youtube) 

Adatkezelési tájékoztató az alábbi 
linken érhető el: 

https://policies.google.com/privacy?
hl=en 

YSC Látogatás 
idejéig 

A megnézett 
youtube 
videókról 
vezet 
statisztikát. 

Google (youtube) 

Adatkezelési tájékoztató az alábbi 
linken érhető el: 

https://policies.google.com/privacy?
hl=en 

 yt-remote-
cast-installed 

 yt-remote-
fast-check-
period 

Látogatás 
idejéig 

A videó 
lejátszón 
alkalmazott 
beállításokat, 
és 
megjelenítést 
rögzíti. 

Google (youtube) 

Adatkezelési tájékoztató az alábbi 
linken érhető el: 

https://policies.google.com/privacy?
hl=en 
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Süti elnevezése Adatkezelési 
idő 

Rendeltetése Sütiszolgáltató 

 yt-remote-
session-app 

 yt-remote-
session-name 

 yt-remote-
device-id 

 yt-remote-
connected-
devices 

Állandó A videó 
lejátszón 

alkalmazott 
beállításokat, 

és 
megjelenítést 

rögzíti. 

Google (youtube) 

Adatkezelési tájékoztató az alábbi 
linken érhető el: 

https://policies.google.com/privacy?
hl=en 

 

C. Teljesítményt biztosító és analitikai célú sütik 

Ezek a sütik információkat gyűjtenek arról, hogy a felhasználó hogyan használja 
Weboldalunkat. Ezek a sütik nem gyűjtenek olyan adatokat, amely egyedileg azonosítják a 
látogatót, mivel ezek a cookie-k összesített, ezért anonim adatokat gyűjtenek.  

Adatkezelés jogalapja: Az Ön hozzájárulása. A hozzájárulását bármikor visszavonhatja, a 
visszavonás azonban nem érinti az azt megelőző jogszerű adatkezelést.  
 
A Weboldalon Google Analyticset használunk. A Google Analytics a saját sütijeit használja. 
Ezek a sütik nem gyűjtenek olyan adatokat, amelyekkel azonosíthatók a látogatók. Az ezen 
sütik által gyűjtött adatok anonimek. Kizárólag arra használjuk, hogy javítsuk a Weboldal 
működését. A Google Analytics sütijeiről további információt az alábbi linken olvashat. 
Tájékoztatjuk, hogy a Weboldalunk használata közben letilthatja a Google Analytics 
szolgáltatást. Ehhez töltse le és telepítse az alábbi linken elérhető böngésző bővítményt. 

Süti elnevezése Adatkezelési 
idő 

Rendeltetése Sütiszolgáltató 

_ga 2 év Egyedi 
azonosítót 
generál, amivel 
statisztikai adat 
állítható elő 
arról ahogy a 
látogató 

Saját 
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Süti elnevezése Adatkezelési 
idő 

Rendeltetése Sütiszolgáltató 

használja a 
weboldalt.  

_gat 1 nap A Google 
Analytics 
használja hogy 
csökkentse a 
lekérési rátát. 

Saját 

_gid 1 nap Egyedi 
azonosítót 
generál, amivel 
statisztikai adat 
állítható elő 
arról ahogy a 
látogató 
használja a 
weboldalt. 

Saját 

collect  Adatokat küld a 
Google 
Analyticsnek a 
látogató 
eszközéről és 
viselkedéséről. 
A látogatót az 
eszközön és 
marketing 
csatornákon 
keresztül 
követi. 

Google Analytics 

 

III. Süti elfogadása és törlése 
Tájékoztatjuk, hogy a Weboldalunk első alkalommal történő látogatása során megjelenő 
tájékoztató felugró (pop-up) ablakban a süti elfogadásával azt fogadja el, hogy a használt 
böngészőjében, informatikai eszközén a Weboldal üzemeltetőjének a süti használatát 
engedélyezi. Ha a sütik használatát nem kívánja elfogadni, úgy egyrészt ezt megteheti a 
Weboldalon a weboldalra történő első látogatás alkalmával. Amennyiben a sütiket elfogadja, 
úgy ezt követően a böngészőben a sütik elhelyezését letilthatja valamennyi sütire 
vonatkozóan, valamint az egyes sütiket a saját böngészőjéből is törölheti. 
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Amennyiben letiltja a sütiket, előfordulhat, hogy nem tudja használni a Weboldal valamennyi 
szolgáltatását, illetve bizonyos tartalmak vagy funkciók nem lesznek az Ön számára 
elérhetőek. Ennek módja minden egyes böngészőnél más és más. Általában ezen 
beállításokról a böngésző „Beállítások” „adatvédelem” menüpont alatt tájékozódhat. 
Amennyiben nem kíván sütiket fogadni a Weboldalunkról, de más oldalakról elfogadja azokat, 
úgy beállíthatja úgy is a böngészőjét, hogy mindig kapjon értesítést, mielőtt egy sütit mentene 
el az eszközére/böngészőjére. A további információkért, kérjük, tekintse meg a böngészője 
“Segítség” vagy „Súgó” menüpont alatti tájékoztatóját is. 

IV. Egyéb sütikhez kapcsolódó tájékoztatás 
Ha többet szeretne tudni, úgy további információkat olvashat az europa.eu valamint 
az aboutcookes.org weboldalakon. Tájékoztatjuk, hogy a Weboldal üzemeltetője jogosult a 
jelen Cookie (süti) Szabályzatot egyoldalúan módosítani. A módosított rendelkezések, annak 
hatályba lépését követően alkalmazandók. 

Az egyéb adatkezelésekről valamint a jogokról és jogorvoslati lehetőségekről kérjük olvassa el 
Adatvédelmi Szabályzatunkat.  

 
Chameleon Smarthome Zrt. 


