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Adatkezelő adatai 

Az alábbi Társaság a jelen adatkezelési tájékoztatóban („Tájékoztató”) foglalt rendelkezések 

szerint kezeli a www.kocka.hu domain alatt működő honlapon elhelyezett sütik és webjelzők által 

gyűjtött személyes adatokat.  

A jelen Tájékoztatóban foglalt adatkezelési tevékenységek tekintetében adatkezelő: 

Társaság neve: KOCKA STORE Kereskedelmi és Szolgáltató 

Korlátolt Felelősségű Társaság („Társaság”) 

Társaság székhelye: 1037, Budapest, Csillaghegyi út 13., "Kelet A" 

Társaság cégjegyzékszáma: 01-09-176063 

Társaság adószáma: 24663034-2-41 

Társaság vezető tisztségviselője: Balogh Zsolt ügyvezető 

 

A Társaság nem nevezett ki adatvédelmi tisztviselőt, azonban a Társaság kinevezett adatkezelésért 

felelős munkatársat, akihez Ön bármely a személyes adatok kezelésével kapcsolatos kérdésével 

fordulhat. A Társaság adatkezelésért felelős munkatársnak a következő személyt nevezte ki és az 

adatkezelésért felelős munkatárs az alábbi e-mail címen és telefonszámon érhető el: 

Társaság adatkezelésért felelős munkatársa: Balogh Zsolt 

Társaság adatkezelésért felelős 

munkatársának e-mail címe: 

info@kocka.hu 

Társaság adatkezelésért felelős 

munkatársának telefonszáma: 

+36 70 458 91 53 

 

http://www.kocka.hu/
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Sütik és webjelzők kezelésével kapcsolatos tájékoztató 

A látogató a honlap első alkalommal történő meglátogatásakor felugró ablakban tájékoztatást kap 

arról, hogy a honlap meglátogatása esetén a számítógépén és/vagy mobileszközén süti, illetve 

webjelző kerül elhelyezésre. Ha egyetért a süti, illetve webjelző elhelyezésével, akkor a felugró ablak 

nem fog többször megjelenni, ha ugyanazt a böngészőt használja, és a sütiket, illetve webjelzőket 

nem törölte. Ha nem ért egyet a süti, illetve webjelző elhelyezésével, vagy a korábban elhelyezett 

sütit, illetve webjelzőt törli, akkor a felugró ablak ismételten meg fog jelenni a böngészőben. 

1. Süti 

A süti betűkből és számokból álló kis információs-csomag.  

A Társaság webszervere a sütit automatikusan megküldi a böngészőjének a honlap első 

alkalommal történő meglátogatásakor. A számítógépe vagy mobileszköze eltárolja a sütit. A 

böngésző a honlap következő alkalommal történő meglátogatásakor visszaküldi a sütit a 

Társaság webszervere részére. A Társaság webszervere a megküldött adatok alapján azonosítani 

tudja a sütit küldő számítógépet vagy mobil eszközt és a megküldött sütiket megfelelően össze 

tudja kapcsolni.  

A süti a honlapon történt látogatások között folytatott tevékenységre vonatkozó 4. pontban 

felsorolt adatokat szolgáltatja a Társaság webszervere részére. 

2. Webjelző 

A webjelző a honlapon elhelyezett kis méretű, általában észrevehetetlen, kép. A webjelzők 

elhelyezésével a látogató honlapon végzett műveletei követhetők és a nyert adatokból statisztika 

készíthető. 

3. Elhelyezett sütik és webjelzők típusa 

A Társaság olyan sütit/webjelzőt helyez el, amely a böngésző bezárásakor automatikusan 

törlődik (ún. munkamenet süti), illetve olyan sütit/webjelzőt is elhelyez a honlapon, amely a 

böngésző bezárását követően is gyűjt adatokat. 

4. Sütik és webjelzők elhelyezésének célja 

A Társaság a sütiket és webjelzőket annak érdekében helyezi el a honlapon, hogy felismerje azon 

személyt, aki a honlapot korábban már meglátogatta; feltérképezze a látogató szokásait és 

érdeklődési körét; illetve, annak érdekében, hogy a honlap biztonságát javítsa.   

5. A Társaság, illetve harmadik felek honlapon elhelyezett sütijei  

Név Tartalom Időtartam 

_goa3 A weboldal működéséhez szükséges technikai 

azonosító, mely személyes adatot nem rögzít, és 

nem tartalmaz. 

59 hónap 

ASP.NET_SessionId A weboldal működéséhez szükséges technikai 

azonosító, mely személyes adatot nem rögzít, és 

nem tartalmaz. 

böngészési 

folyamat 

WishList Felhasználó által kiválasztott termékek listája. 

Ezeket a későbbiekben kosárba tudja helyezni a 

kívánságlistából. 

360 nap 
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Név Tartalom Időtartam 

LastSeenList A böngészési előzmények alapján megtekintett 

termékek listája. Anonymous felhasználású 

funkció, nem szükséges hozzá bejelentkezés. 

3 hónap 

_gfp_64b A weboldal működéséhez szükséges technikai 

azonosító, mely személyes adatot nem rögzít, és 

nem tartalmaz. 

kb. 33 

hónap  

_ga A weboldal működéséhez szükséges technikai 

azonosító, mely személyes adatot nem rögzít, és 

nem tartalmaz. 

2 év 

_gat A weboldal működéséhez szükséges technikai 

azonosító, mely személyes adatot nem rögzít, és 

nem tartalmaz. 

1 perc 

_gid A weboldal működéséhez szükséges technikai 

azonosító, mely személyes adatot nem rögzít, és 

nem tartalmaz. 

24 óra 

6. Sütik és webjelzők elhelyezésének tiltása 

Amennyiben a látogató a süti vagy webjelző számítógépén vagy mobileszközén történő 

elhelyezését meg kívánja tiltani, akkor ezt a böngészője beállítások menüpontja alatt teheti meg. 

Ha a látogató a sütik és webjelzők használatát megtiltja, akkor lehetséges, hogy a honlap egyes 

funkcióit nem tudja használni. 

A következő linkre kattintással tudhat meg bővebb információt arról, hogy a Google Chrome 

böngészőben hogyan törölheti, tilthatja le vagy engedélyezheti a sütiket: 

https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=hu 

A következő linkre kattintással tudhat meg bővebb információt arról, hogy a Firefox 

böngészőben hogyan törölheti a sütiket: https://support.mozilla.org/hu/kb/weboldalak-altal-

elhelyezett-sutik-torlese-szamito. 

A következő linkre kattintással tudhat meg bővebb információt arról, hogy a Microsoft Explorer 

böngészőben hogyan törölheti, tilthatja le vagy engedélyezheti a sütiket: 

https://support.microsoft.com/hu-hu/help/17442/windows-internet-explorer-delete-

manage-cookies. 

7. Harmadik személyek szolgáltatásai beállításaira és letiltására vonatkozó 

információk 

A következő linken töltheti azt a kiegészítő alkalmazást, amely megakadályozza, hogy a Google 

Inc. sütik és webjelzők segítéségével adatokat gyűjtsön:  

https://support.google.com/analytics/answer/181881?hl=hu. 

 


