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1. Cookie-k
Az Ön adatainak védelme fontos számunkra.
Ez a szabályzat információt nyújt a Borsodi Sörgyár Kft. (székhely: 3574 Bőcs, Rákóczi utca 81.)
(„Borsodi”, vagy „mi”) Cookie-k használatáról a „Borsodi Szitu, amikor bejön a babona!”
nyereményjáték weboldával („Webhely”) kapcsolatban.
A cookie-k a weboldalról elküldött és a böngésző memóriájában tárolt adatrészek.
A cookie-kra szükség lehet a weboldal megfelelő működéséhez. A cookie-k például lehetővé teszik a
weboldal számára, hogy felismerje, ha Ön korábban azt már meglátogatta, vagy segítenek nekünk
megérteni, hogy a weboldal melyik része a legnépszerűbb, mert látni engedik, hogy látogatóink mely
oldalakra lépnek be és mennyi időt töltenek ott. Ennek tanulmányozásával a weboldalt jobban tudjuk
Ön igényeihez igazítani, és még változatosabb felhasználói élményt tudunk nyújtani Önnek. A cookiek segítségével biztosítani tudjuk azt is, hogy az Ön következő látogatása alkalmával megjelenő
információk meg fognak felelni az Ön felhasználói elvárásainak (anélkül, hogy Önt személyesen
azonosítanánk).
2. Mi miért használunk cookie-kat?
Különböző célokra használunk cookie-kat. Cookie-kat tárolunk az Ön eszközén (eszközein), például a
Weboldalunk működésének javítása érdekében. A cookie-k segíthetnek a Webhelyünkön való
eligazodásban (például emlékeztetve a választott nyelvre és a korábban meglátogatott oldalakra), vagy
szükségesek lehetnek az Ön által igényelt szolgáltatások megfelelő teljesítéséhez.
Ezen kívül bizonyos cookie-k statisztikai információkat szolgáltatnak a weboldalunk használatáról,
amely segít megérteni a látogatók viselkedését és preferenciáit, mindezt összesítve. Például
használhatjuk ezeket a cookie-kat, hogy betekintést nyerjünk a látogatók weboldalunk használatába,
és elemezhessük, mi működik és mi nem, annak érdekében, hogy folyamatosan javítsuk
weboldalunkat, és mérjük kommunikációnk hatékonyságát.
A cookie-k felhasználhatók termékeinkkel és szolgáltatásainkkal kapcsolatos konkrét érdeklődésének
nyomon követésére is, annak érdekében, hogy tartalomalapú célzott hirdetést küldhessünk Önnek,
amikor harmadik fél webhelyeit vagy közösségi oldalaikat látogatja.

A cookie-k továbbá megkönnyíthetik harmadik felektől származó alkalmazások összekötését a
Webhellyel, mint például a közösségi média belépési modulját (plug-ins). Ilyen beépülő alkalmazások
lehetnek még pl. a Like gomb és a Megosztás gomb, amelyek lehetővé teszik a webes tartalmak vagy
vélemények megosztását a közösségi média felületeken.
3. Milyen típusú cookie-kat használunk?
A webhelyen használt cookie-k különböző kategóriákba sorolhatóak, és felhasználhatóak a webhelyen
tárolt információk ellenőrzésére. Engedélyezhetőek vagy letilthatóak az oldalon feltüntetett
kategóriák egyes részei, vagy akár mindegyike (kivéve a feltétlenül szükséges cookie-kat). Ha a
korábban engedélyezett kategóriák letiltásra kerülnek, akkor az adott kategóriához rendelt összes
cookie eltávolításra kerül a böngészőből.
Elsődleges Cookie-k
Az Elsődleges cookie-kat mi állítjuk be és a mi ellenőrizzük.
Harmadik Féltől származó Cookie-k
A harmadik féltől származó cookie-kat nem mi állítjuk be. Pl. Abban az esetben, amikor Ön megoszt
linket a weboldalunkról, akkor az a szolgáltatás, amelyen megosztja azt (például a Facebook), cookie-t
állíthat be a böngészőjében. A böngésző beállításaiban lehetősége van ezeket kikapcsolni.
Időszakos cookie-k
Az időszakos cookie-k átmenetiek és csupán arra az időre maradnak az eszközén, amíg a böngészést
folytatja, és eltűnnek a számítógépéről, amint bezárja a böngészőt.
Állandó cookie-k
Az állandó cookie-k a böngészési munkamenet befejezése után is a számítógépén vagy az eszközén
maradnak, és a cookie-ban meghatározott ideig tartanak. Állandó cookie-kat akkor használunk, amikor
emlékeznünk kell az Ön preferenciáira és műveleteire a következő látogatás alkalmával.
A cookie-kat rendeltetésük szerint feltétlenül szükséges-, funkcionális-, preferencia- és marketing
cookie-ba kategorizálják.
Feltétlenül szükséges Cookie-k
A feltétlenül szükséges cookie-kat a weboldal megfelelő működéséhez alkalmazzák, általában nem
használják nyomon követésre, és nem osztják meg azokat a webhelyek között.
Ezek a cookie-k ahhoz szükségesek, hogy a felhasználók böngészhessék weboldalunkat, használhassák
annak funkcióit, pl. többek között a látogató az oldalunkon végzett műveleteinek megjegyzését egyegy látogatása során. Ezen cookie-k érvényességi ideje kizárólag a weboldal látogatására vonatkoznak,
a munkamenet végeztével, illetve a böngésző bezárásával a cookie-k ezen fajtája automatikusan
törlődik a számítógépéről. A cookie használatával végzett leggyakoribb szükséges művelet a
felhasználói hitelesítés.

Milyen hatással vannak a feltétlenül szükséges cookie-k az Ön adatvédelmére?
A feltétlenül szükséges cookie-k alapértelmezettként vannak beállítva, és nem tilthatóak le. Ezen
cookie-k használatához nincs szükségünk felhasználói beleegyezésre, mivel ezek feltétlenül
szükségesek a szolgáltatás teljesítéséhez.
Preferencia cookie-k
A preferencia cookie-k lehetővé teszik a webhely számára, hogy emlékezzen az információkra annak
érdekében, hogy testre szabhassa, hogyan nézzen ki vagy hogyan viselkedjen az oldal az egyes
felhasználóknál. Ez magában foglalhatja a kiválasztott pénznem, régió, nyelv vagy téma tárolását.
Ezek a cookie-k arra is felhasználhatóak, hogy emlékezzenek az Ön által végrehajtott változásokra,
például a szöveg méretére, betűtípusaira és a Weboldal egyéb testreszabható részeire, vagy hogy
emlékezzen a böngészési előzményeire vagy arra, hogy meglátogatta-e már korábban a Webhelyet.
Milyen hatással vannak a Preferencia cookie-k az Ön adatvédelmére?
A Preferencia cookie-k alapértelmezettként vannak beállítva, de bármikor kikapcsolhatóak, vagy az
internetböngésző beállításaiban, vagy pedig közvetlenül a webhely cookie beállításaiban. Azon
információk, melyeket ezek a cookie-k gyűjtenek bár kapcsolatban vannak az Ön eszköze(i)vel, de Ön
általuk nem beazonosítható. Amennyiben Ön úgy dönt, hogy kikapcsolja ezeket a cookie-kat, akkor az
oldalon történő navigációs élménye csökkenhet.
Elemzési Cookie-k
Az elemzési cookie-k bár nem feltétlenük szükségesek, de értékes információt biztosíthatnak a
weboldal használatáról, tartalmának hatékonyságáról, segíthetik a jobb felhasználói élmény
biztosítását.
Milyen hatással vannak az Elemzési cookie-k az Ön adatvédelmére?
Ezek a cookie-k nem gyűjtenek a látogató beazonosíthatóságára vonatkozó információt. Ezek a cookiek kizárólag összesített, anonim információkat gyűjtenek, ezért alkalmazásuk során nincs szükség
felhasználói hozzájárulásra.
Webhelyünkön használjuk a Google Analytics cookie-jait, hogy átfogó képet kapjunk arról, hogy a
látogatóink a webhelyünk milyen oldalait látogatják. Google Analytics szolgáltatást aktiváltuk IP címe
beazonosítása nélkül, ezáltal a Google a nevünkben feldolgozza az összegyűjtött információkat annak
érdekében, hogy értékelje az Ön weboldalhasználatát és statisztikákat készítsen a Webhely
tevékenységéről.
Ezek a cookie-k nincsenek alapértelmezettként beállítva, használatukhoz Ön járulhat hozzá vagy a
cookie beállításokon belül, vagy az összes cookie elfogadásával1.
Marketing Cookie-k
Ezek a cookie-k lehetnek Elsődleges vagy Harmadik Féltől származó cookie-k, amelyek felhasználói
profilok készítéséhez nyomon követhetik az Ön böngészési tevékenységét. Ha Ön a Webhelyünket
használja, akkor adatokat gyűjthetünk és elemezhetünk az Ön eszközéről (eszközeiről) (IP-cím) és a
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szolgáltatásaink használatáról (pl. Milyen oldalainkat látogatja meg). A böngészési tevékenységből
származó felhasználói profil arra használható, hogy az Ön érdeklődési körével kapcsolatos hirdetéseket
jelenítsenek meg az Ön számára.
Azok a vállalatok, amelyeket hirdetések testreszabásában és eljuttatásában közreműködnek, más
online szolgáltatásokban is adatokat gyűjthetnek Önről. Ezek az adatok segítenek megtervezni, mi
érdekelheti Önt, és ez alapján, az érdeklődésére szabott hirdetéseket jeleníthetőek meg az Ön
számára.
Webhelyünkkel nem értékesítünk hirdetési felületet Harmadik Fél számára, de a közösségi médiában
és harmadik felek webhelyein vásárolunk hirdetési felületet, ahol termékeinkkel és szolgáltatásainkkal
találkozhat (célzott reklám).
Milyen hatással vannak a Marketing cookie-k az Ön adatvédelmére?
Nem tárolunk semmilyen információt az Ön személyazonosságáról vagy a böngészési tevékenységéről
harmadik felek webhelyein. Az Ön által meglátogatott harmadik felek webhelyein megjelenített
hirdetések az Ön érdeklődéséhez igazodnak.
Ezek a cookie-k nincsenek alapértelmezettként beállítva, használatukhoz Ön járulhat hozzá vagy a
cookie beállításokon belül, vagy az összes cookie elfogadásával2.
Közösségi média cookie-k
Weboldalunkon használunk közösségi média cookie-kat, pl. a Facebook plug-injeit. A közösségi média
plug-inek olyan modulok, amelyek lehetővé teszik weboldalunk tartalmának megosztását a közösségi
médiában, ha van Önnek közösségi média fiókja. Ilyen például a Facebook „Tetszik” gomb, amelyet
szintén cookie használata tesz lehetővé. A közösségi média plug-inek harmadik féltől származó cookiekat is elhelyeznek az Ön eszközén (eszközein), amelyek lehetővé teszik a közösségi médiának, hogy
saját céljaira nyomon kövesse a Weboldalunkon történő navigációját, ami reklám, elemzés vagy
piackutatás célú lehet. További információt találhat azokról az adatokról, amelyeket ezek a közösségi
média csatornák plug-in cookie-k révén szereznek, ezek megtalálhatóak a közösségi média webhelyein.
Milyen hatással vannak a Közösségi média cookie-k az Ön adatvédelmére?
Ezek a cookie-k nincsenek alapértelmezettként beállítva, használatukhoz Ön járulhat hozzá vagy a
cookie beállításokon belül, vagy az összes cookie elfogadásával3.
Amennyiben Ön tagja ennek a közösségi média csatornának, akkor hozzájárulási beállításait
módosíthatja közösségi médiafiók adatvédelmi beállításaiban.
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Cookie típusa,
neve

Feltétlenül szükséges
cookie

Forrás

Cél

weboldal

Az egyes ügyfelek azonosítására
használatos. A _cfduid cookie segít
a Cloudflare-nek a webhelyen
található rosszindulatú látogatók
felderítésében, és minimalizálja a
törvényes felhasználók blokkolását.
Szükséges a Cloudflare biztonsági
funkcióinak támogatásához.

weboldal

Információkat tárol arról, hogy a
látogatók megadták-e vagy
elutasították-e az oldalon használt
sütikategóriák használatát.

_cfduid

Feltétlenül szükséges
cookie
cookiehub

Elemzési cookie
_ga
_ga_ NW3D46F5364
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Google Analytics egyedi azonosító
cookie-ja, amit annak
megállapítására használ, hogy két
különböző találat ugyanazon
felhasználóhoz tartozik-e a
böngészési munkamenetek során.

Lejárat

Hogyan lehet kikapcsolni?

30 nap

Ezek a cookie-k szükségesek a honlap
alap működéséhez és nem
kikapcsolhatóak.

365 nap

Ezek a cookie-k szükségesek a honlap
alap működéséhez és nem
kikapcsolhatóak.

730 nap

A böngésző beállításainak módosításával
engedélyezheti vagy letilthatja a sütiket.
Mivel a beállítások böngészőnként
változnak, további információért lépjen a
böngésző Súgó menüjébe, vagy
kattintson a weboldalon lévő cookie
beállítások ikonra és módosítsa a
beállítást.

Időszakos cookie
borsodiplatform_authorization
_bearer_expires_at5

Időszakos cookie
borsodiplatform_authorization
_bearer6
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weboldal

Ez a cookie tárolja, hogy a
munkamenet során a felhasználó
be van-e jelentkezve a profiljába.

weboldal

Ez a cookie tárolja, hogy a
felhasználó mennyi ideig van
bejelentkezve a profiljába a
munkamenet során.
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Ezen cookie-k érvényességi ideje
kizárólag a weboldal látogatására
vonatkozik, a munkamenet
végeztével, illetve a böngésző
bezárásával a cookie-k e fajtája
automatikusan törlődik a
számítógépről.
Ezen cookie-k érvényességi ideje
kizárólag a weboldal látogatására
vonatkozik, a munkamenet
végeztével, illetve a böngésző
bezárásával a cookie-k e fajtája
automatikusan törlődik a
számítógépről.

Ezek a cookie-k szükségesek a honlap
alap működéséhez és nem
kikapcsolhatóak.

Ezek a cookie-k szükségesek a honlap
alap működéséhez és nem
kikapcsolhatóak.

4. Hogyan használják hirdetési partnereink a Cookie-kat?
A hirdetéseket kísérő Cookie-k lehetővé teszik, hogy hirdetési partnereink nyomon kövessék a
hirdetések hatékonyságát. Használhatnak olyan Cookie-kat is, amelyeket az Ön eszközére
(készülékeire) állítottak be, amikor más webhelyeket böngészett. Ezt azért teszik, hogy tudják, hogy
megtekintett-e egy adott hirdetést, vagy hogy az adatbázisukkal megfeleltessék. Ez segít abban, hogy
olyan optimalizálásokat hajtsanak végre, mint például mennyi hirdetést láthatnak az interneten,
illetve, ha részt vettek piackutatásban, a kutatócég rögzítheti, hogy láttak-e egy adott hirdetést.
Bármely 3. Fél számára, akinek engedélyezzük címkék vagy kódok hozzáadását a weboldalunkon,
utasítjuk, hogy felelősséggel kezeljék az adatait. Adatait adatkezelőként használják, és az adatok
felhasználása saját adatvédelmi gyakorlatuk szerint történik.
5. Hogyan kapjuk meg az Ön beleegyezését?
Az első belépéskor a Weboldalra egy Cookie-banner sáv jelenik meg, amely útmutatást nyújt a Cookiekhoz való hozzájárulásának kezeléséhez.
Az alapvető (feltétlenül szükséges) Cookie-k és az elemző Cookie-k nem igénylik az Ön beleegyezését,
és automatikusan települnek az Ön eszközére. Bár az alapvető és elemző Cookiek nem kapcsolhatók ki
a Webhely Cookie-k beállításain keresztül lehetősége van erre a Google Analytics webhelyén.
Az értesítési sáv a továbbiakban nem jelenik meg az eszközén a Webhely jövőbeni használatakor, de
bármikor megváltoztathatja a cookie-k beleegyezését, akár a cookie beállítások ikonjára kattintva, akár
az internet böngészőjének beállításain keresztül.
6. Hogyan lehet letiltani?
Miután megkaptuk az Ön beleegyezését a Cookiek használatához, egy cookie-t tárolunk az Ön eszközén
(készülékein), hogy emlékezzünk a Weboldalunk ismételt látogatására. Ha nem szeretné, hogy
böngészési viselkedésével kapcsolatos információkat használjunk, akkor letilthatja a böngésző
beállításainak megváltoztatásával.
Leiratkozhat a weboldalunkon található ’Cookie beállításai’ ikon elérésével is.
Módosítsa a böngésző beállításait:
A böngészés általános nyomon követését megakadályozhatja a böngésző beállításainak módosításával,
böngészéssel „privát módban” vagy böngészőbővítmények használatával.
7. Harmadik fél címzettjei és feldolgozói
Nem cserélünk cookie-kat harmadik felek webhelyeivel vagy külső adatszolgáltatóval, kivéve azokat a
harmadik feleket, akik közvetlenül velünk dolgoznak, és a mi ellenőrzésünk és felügyeletünk alatt
nyújtanak weboldal-szolgáltatásokat. Mindig meggyőződünk arról, hogy az Ön adatainak feldolgozóit
kötelező szerződéses záradékok kössék adatainak biztonságos és bizalmas megőrzése érdekében.

8. Tekintse meg a cookie-kat és azok lejárati idejét
Annak érdekében, hogy lássa a Cookiek pontos listáját, amikor lejárnak, valamint a weboldalcímüket
és / vagy nevüket, a böngészőben megtekintheti a beállításokat.
Itt egy rövid útmutató, amely elmagyarázza, hogyan lehet ezt különböző böngészőkkel megtenni:
https://www.wikihow.com/View-Cookies
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