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CARDIO EXPERT KFT.  
SÜTI TÁJÉKOZTATÓ 

https://cardioexpert.hu/ 
 
 

A https://cardioexpert.hu domain név alatt elérhető weboldalon (a továbbiakban: weboldal) sütiket (angolul: „cookie”) használunk a 
weboldal működtetése, használatának megkönnyítése és biztonsága, valamint a weboldalon végzett felhasználói tevékenység nyomon 

követése, és az interneten és közösségi média felületeken általunk elhelyezett reklámok hatékony ellenőrzése érdekében. 

 
I.    MI A SÜTI? 
  
A süti olyan kis méretű adatcsomag, szöveges fájl, amelyet a meglátogatott oldal szervere, vagy a harmadik fél weboldalon futó alkalmazása generál és 
küld a felhasználó böngészőjébe, ezt követően pedig ezt az adatfájlt a felhasználó eszköze eltárolja. 
 
Sok süti tartalmaz egy úgynevezett „süti azonosítót” (cookie ID). A süti azonosító egyedi azonosításra alkalmas karakterláncból áll, amelyeket a webhelyek 
és a szerverek társíthatnak az adott webböngészőhöz, ahol a sütit tárolták. Ez lehetővé teszi, hogy a felkeresett webhelyek és szerverek 
megkülönböztessék az érintett konkrét böngészőjét és más, különböző sütiket tartalmazó webböngészőket. Egy egyedi webböngésző felismerhető és 
azonosítható az egyedi cookie azonosítóval.  

II. MIRE VALÓK A SÜTIK? 

 
A sütik általában javítják a felhasználói élményt, de emellett sokféle funkciót láthatnak el. Lehetővé teszik, hogy 

 a weboldal kényelmesen használható legyen,   
 a felhasználó eszközének felismerésével a weboldal bizonyos információkat tároljon a felhasználó preferenciáiról vagy korábbi tevékenységeiről, 

és a felhasználó hatékonyan navigáljon az oldalak között,  
 a weboldal működtetői a tartalom és a szolgáltatás fejlesztéséhez szükséges statisztikai információkat kapjanak,  
 amennyiben a honlapon hirdetés is található a látogatók releváns hirdetésekkel találkozzanak.  
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III. MILYEN TÍPUSÚ SÜTIKET KÜLÖNBÖZTETÜNK MEG?  

 

A tárolási időtartamuk alapján megkülönböztetünk  

 munkamenet sütiket (session cookies), amelyek törlődnek amint a látogató bezárja a böngészőt,  
 állandó sütiket (persistent cookies), amelyeket a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy 

a látogató nem törli. 
 

A származásuk (a sütiket elhelyező entitás) szerint megkülönböztetünk 

 első feles sütiket (first party cookie), amelyeket a weboldal üzemeltetője helyez el, 
 harmadik feles sütiket (third party cookie) , amelyet harmadik fél (pl. hirdetéskiszolgáló) helyez el a weboldalon. 

 

Funkciójuk szerint az alábbiak szerint kategorizálhatók a sütik: 

 alapvető működést biztosító sütik, 
 a felhasználó választását rögzítő sütik, 
 statisztikai sütik, 
 marketing sütik, 
 közösségi média pixelek. 
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A HTTPS://CARDIOEXPERT.HU WEBOLDALON AZ ALÁBBI SÜTIKET HASZNÁLJUK: 
 

1. ALAPVETŐ MŰKÖDÉSHEZ SZÜKSÉGES SÜTI – ELENGEDHETETLEN SÜTI 
 

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát, nélkülük a weboldal kényelmes használata 
nehezebben vagy egyáltalán nem biztosítható.  

A funkcionális sütik nélkül az általad kért szolgáltatásokat (például a vásárlói kosarak kezelését vagy az e-számlázást) nem lehet biztosítani. 

Az alapműködést biztosító sütik az eszközödön a weboldal böngészése során automatikusan elhelyezésre kerülnek, és az azonosításod nélkül 
gyűjtenek információkat a weboldal használatáról. 

Az alapműködést biztosító sütik között vannak munkamenet sütik és állandó sütik, utóbbiakat a böngésződ mindaddig menti, amíg azok mentési 
időtartama le nem jár vagy azokat nem törlöd a böngésző beállításoknál. 

A működéshez szükséges sütik használata a külön hozzájárulásodat nem igényli, mert ezen sütik kezelése nélkül a weboldal nem működne. 

 
 

2. STATISZTIKAI SÜTI 
 

A statisztikai sütik olyan általunk vagy harmadik fél által kezelt sütik, amelyek lehetővé teszik számunkra a felhasználók számának mérését 
és így a weboldalon nyújtott szolgáltatás használatának statisztikai elemzését.  

A statisztikai süti a böngészés közben tanúsított viselkedésed elemzi a weboldalunkon, annak érdekében, hogy az így nyert statisztikai 
elemzés alapján fejlesszük a számodra kínált szolgáltatásokat vagy termékeket. 

Ha a statisztikai célú sütihez harmadik fél közreműködését is igénybe vesszük, és az azokból nyert adatok nem kizárólag általunk kerülnek felhasználásra, 
akkor minden esetben a hozzájárulásod kérjük használatához, különösen akkor, ha azok más adatkezelési tevékenységekkel (pl. Google fiók 
bejelentkezéshez kapcsolódó tevékenységekkel) is összekapcsolhatók. 

 

Felhívjuk a figyelmüket, hogy a Google Analytics esetében az adatok más Google alkalmazásokban történő használatát, illetve az adatok a 
GDPR-nak megfelelő védelmi szintet nem biztosító EGT-n kívüli országba (pl. USA-ba) történő továbbítását kizárni nem tudjuk, és a modell 
klauzulák elfogadását garantálni nem tudjuk. 
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Amennyiben a Google statisztikai sütijei remarketing célból is felhasználásra kerülnek, akkor a marketing süti kategóriában is szerepeltetjük őket – és 
ahhoz a célhoz külön hozzájárulást kérünk.  

Azok a felhasználók, akik nem kívánják, hogy a Google Analitycs statisztikájában megjelenjen az Weboldalon folytatott tevékenységük, a böngészőjük 
bővítményeként telepített ún. Google Analytics Opt-out Browser Add-on telepítésével letilthatják az információk Google Analytics felé történő 
továbbítását. A bővítmény telepítéséről további tájékoztatás az alábbi oldalon érhető el: 

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout 

 
 

3. MARKETING SÜTI 
 

A marketing sütik jelen esetben olyan információk gyűjtésére szolgálnak, amelyek lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője és a 
reklámkampányt kiszolgáló harmadik fél a böngészési szokásaid alapján a reklámkampányaink hatékonyságát megmérje. 

 
4. KÖZÖSSÉGI MÉDIA PIXELEK 

 

A közösségi média pixelek olyan követőkódok, amelyek lehetővé teszi annak követését, hogy ki az, aki a közösségi média felületein közzétett 
hirdetések alapján a weboldalra látogatott, illetve kapcsolatba lépett velünk, és mérhetjük a közösségi média felületein közzétett 
hirdetéseink eredményességét. 

Az oldalunkba beágyazott közösségi média pixelek segítenek abban, hogy a látogatók magatartását nyomon kövessük, és a látogatók számát növeljük 
és a weboldal működését optimalizáljuk.  

Facebook pixel (képpont) egy analitikai eszköz, amellyel mérhetjük a hirdetési tevékenységünk hatékonyságát, és megismerheted a webhelyeden vég-

zett látogatói műveleteket. 

A Facebook pixelről bővebben itt olvashatsz: 

https://www.facebook.com/business/help/742478679120153?id=1205376682832142&helpref=faq_content 
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A weboldalon elhelyezett google pixel adatok küldésére szolgál a Google Analytics számára a látogató eszközéről és viselkedéséről azzal, hogy nyomon 
követi a látogatót az eszközökön és a marketingcsatornákon keresztül. 
 

A social media célú sütik elhelyezését a böngésződ megfelelő beállításával tudod megakadályozni, illetve utólag is tudod törölni.  

 

Bizonyos sütik egyetlen kategóriába sem sorolhatók be, ezek a cookie-k a funkciójuk leírásával azonosítható be. 

 
 
IV. A SÜTIT HASZNÁLÓ/ELHELYEZŐ SZEMÉLYEK  
  
Az egyes sütiket vagy a Weboldal üzemeltetője vagy harmadik fél (külső szolgáltató) helyezi el. 
  
A Weboldal üzemeltetője: 
  
 
  

Cégnév:  Cardio Expert Korlátolt Felelősségű Társaság 
Székhely:  1134 Budapest, Angyalföldi út 5. A. ép. 2. em. 15. 
Adószám:  24153566241 
Cégjegyzékszám: 01 09 992974 
Ügyvezető:  Hajdu Gergely és Hajdu-Posch Gabriella 
E-mail cím:  info@cardioexpert.hu  
Telefon:   +36207712715 
 

 
a továbbiakban: Üzemeltető vagy Adatkezelő 

  
A harmadik fél által kezelt sütik tekintetében a külső szolgáltató saját adatvédelmi tájékoztatójában foglaltak az irányadók: 
Google Analytics – Google LLC 
https://policies.google.com/privacy?hl=hu 
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Közösségi média pixelek (képpontok) esetében: Facebook  
https://www.facebook.com/business/help/952192354843755?id=1205376682832142 
  
 
IV.    A SÜTIK RÉSZLETES LEÍRÁSA 
  
Az alábbi táblázat összefoglalóan tartalmazza az egyes konkrét süti típusokon belüli egyedi sütik jellemzőit. 
  

 

 
Cookie típusa 

 
Cookie neve  

 
Sütit elhelyező 
személye 

 
Funkciója 

 
Típus 

Időtartama Jogalap 
Alapvető 
működéshez 
szükséges süti  
 

laravel_session [x
2] 

Paperform Pty. Ezt a cookie-t a 
weboldal 
üzemeletője 
belsőleg használja a 
weboldal 
tartalmának 
feltöltésekor vagy 
megújításakor. 

HTTP süti 1 nap 

A Weboldal működéséhez 
fűződő jogos érdek 

Alapvető 
működéshez 
szükséges süti  
 

XSRF-TOKEN [x2] Paperform Pty. Ez a süti 
elengedhetetlen a 
weboldal és a 
látogató biztonsága 
érdekében. Ez 
biztosítja a 
látogatók 
böngészési 
biztonságát azáltal, 
hogy 
megakadályozza a 

HTTP süti 1 nap 

A Weboldal működéséhez 
fűződő jogos érdek 
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webhelyek közötti 
kéréshamisítást. 

Alapvető 
működéshez 
szükséges süti  
 

deviceId Paperform Pty. Ez a süti egy egyedi 
munkamenet-
azonosítóval 
azonosítja a 
bejelentkezett 
felhasználót. Amikor 
a cookie lejár, a 
felhasználót 
kijelentkezteti.   

HTML 
süti 
 

állandó 

A Weboldal működéséhez 
fűződő jogos érdek 

Alapvető 
működéshez 
szükséges süti  
 

__sharethis_cooki
e_test__ 

Sharethis Ez a cookie 
határozza meg, 
hogy a böngésző 
fogadja-e a cookie-
kat. 

HTTP süti egy munkamenet 

A Weboldal működéséhez 
fűződő jogos érdek 

Alapvető 
működéshez 
szükséges süti  
 

Cookie consent https://cardioexpert.h
u, Cookiebot 

A cookie 
hozzájárulás 
állapotának 
rögzítése 

HTTP süti 1 év 

A Weboldal működéséhez 
fűződő jogos érdek 

Alapvető 
működéshez 
szükséges süti  
 

resolution https://cardioexpert.h
u 

Ez a süti azonosítja 
a látogató által 
használt eszköz 
típusát annak 
érdekében, hogy az 
adott eszköz 
optimális 
felbontásához 
igazodjon. 

HTTP süti egy munkamenet 

A Weboldal működéséhez 
fűződő jogos érdek 

Alapvető 
működéshez 
szükséges süti  

partialSaveId Paperform Pty. Az oldalon található 
formok 
működésének 
elengedhetetlen 
kelléke. A kitöltött 

HTML süti állandó A Weboldal működéséhez 
fűződő jogos érdek 
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adatokat nem 
tárolja, csak a 
kitöltés tényét, 
funkcionális 
paramétereit. 

Alapvető 
működéshez 
szükséges süti 

saved:# Paperform Pty. Az oldalon található 
formok 
működésének 
elengedhetetlen 
kelléke. A kitöltött 
adatokat nem 
tárolja, csak a 
kitöltés tényét, 
funkcionális 
paramétereit. 

HTML süti állandó A Weboldal működéséhez 
fűződő jogos érdek 

Statisztikai célú 
süti 
(Bizonyos 
esetekben 
marketing célú 
felhasználással is 
összekapcsolásra 
kerül) 

_ga 
 

Harmadik fél: a 
Google LLC  

Statisztikai adatokat 
generáló egyedi 
azonosítót rögzít 
annak érdekében, 
hogy a látogatók 
felhasználási 
szokásairól nyújtson 
információt a 
Weboldal 
üzemeltetőjének. 
Segítségével 
hosszútávú 
statisztika készíthető 
a felhasználók általi 
webhelylátogatásokr
ól. 
 

HTTP süti  
2 év, vagy a 
hozzájárulás 
visszavonásáig 

A Felhasználó 
hozzájárulása. 

Statisztikai célú 
süti 

collect Harmadik fél: a 
Google LLC 

Adatok küldésére 
szolgál a Google 

Pixel egy 
munkamenetig, 

A Felhasználó 
hozzájárulása. 
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(Bizonyos 
esetekben 
marketing célú 
felhasználással is 
összekapcsolásra 
kerül) 

(Google Tag Manager Analytics számára a 
látogató eszközéről 
és viselkedéséről 
azzal, hogy nyomon 
követi a látogatót az 
eszközökön és a 
marketingcsatorná-
kon keresztül. 

vagy a 
felhasználó 
hozzájárulásáig 

Statisztikai célú 
süti 
(Bizonyos 
esetekben 
marketing célú 
felhasználással is 
összekapcsolásra 
kerül) 

st_shares_# Sharethis A Google 
analitikájához a 
megosztások 
követéséhez 
használt marketing 
célú cookie. 

HTML 
süti 

Állandó süti, a 
hozzájárulás 
visszavonásáig 

A Felhasználó 
hozzájárulása. 

Statisztikai célú 
süti 
(Bizonyos 
esetekben 
marketing célú 
felhasználással is 
összekapcsolásra 
kerül) 

_gat Harmadik fél: a 
Google LLC 

A Google Analytics 
használja a 
kérelmek arányának 
csökkentésére. 

HTTP süti 1 nap, vagy a 
hozzájárulás 
visszavonásáig 

A Felhasználó 
hozzájárulása. 

Statisztikai célú 
süti 
(Bizonyos 
esetekben 
marketing célú 
felhasználással is 
összekapcsolásra 
kerül)  

 
_gid 

Harmadik fél: a 
Google LLC 

Nyilvántartásba 
vesz egy egyedi 
azonosítót, amely 
statisztikai adatok 
előállítására szolgál 
arra vonatkozóan, 
hogy a látogató 
hogyan használja a 
weboldalt. 

 1 nap, vagy a 
hozzájárulás 
visszavonásáig 

A Felhasználó 
hozzájárulása. 
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Statisztikai célú 
süti 
(Bizonyos 
esetekben 
marketing célú 
felhasználással is 
összekapcsolásra 
kerül) 

CookieConsent Cookiebot A Google 
analitikájához 
használt statisztikai 
célú cookie. 

HTTP süti 1 év A Felhasználó 
hozzájárulása. 

Marketing süti 
 

ads/ga-
audiences 

Harmadik fél: a 
Google LLC 

A Google AdWords 
arra használja, hogy 
újból bevonja 
azokat a 
látogatókat, akik a 
látogatók 
webhelyeken való 
online viselkedése 
alapján valószínűleg 
vásárlókká válnak. 

HTTP egy 
munkamenetig, 
vagy a 
hozzájárulás 
visszavonásáig 

A Felhasználó 
hozzájárulása 

Marketing süti 
 

tr Harmadik fél: 
facebook 

A Facebook egy sor 
olyan reklám 
szállítására 
használja, mint 
például valós idejű 
ajánlattétel 
harmadik fél 
hirdetőitől. 

Pixel 
tracker 

egy 
munkamenetig, 
vagy a 
hozzájárulás 
visszavonásáig 

A Felhasználó 
hozzájárulása 

Marketing süti 
 

_fbp Harmadik fél: 
facebook 

A Facebook egy sor 
olyan reklámtermék 
szállítására 
használja, mint 
például valós idejű 
ajánlattétel 
harmadik fél 
hirdetőitől. 

HTTP 3 hónap, vagy a 
hozzájárulás 
visszavonásáig 

A Felhasználó 
hozzájárulása 
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VI.    A SÜTIK BEÁLLÍTÁSA A FELHASZNÁLÓ BÖNGÉSZŐJÉBEN 
  
A sütik kezelését ezen kívül a saját böngésződben is szabályozhatod, és a korábban megadott hozzájárulást vissza is vonhatod, 
A leggyakrabban használt böngészők sütibeállításairól az alábbi linkeken található tájékoztatás: 

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

 Chrome (Mobil) 
https://support.google.com/accounts/answer/32050?co=GENIE.Platform%3DAndroid&hl=hu 

 Edge 
https://support.microsoft.com/hu-hu/help/4027947/microsoft-edge-delete-cookies 

 Firefox 
https://support.mozilla.org/hu/kb/weboldalak-altal-elhelyezett-sutik-torlese-szamito 

 Safari (asztali eszközök) 
https://support.apple.com/hu-hu/guide/safari/sfri11471/mac 

 Safari (mobil eszközök) 
https://support.apple.com/hu-hu/HT201265 

  
 
 
A jelen Sütitájékoztatóban nem szabályozott kérdésekben - különösen az érintetti jogok tekintetében -  https://cardioexpert.hu weboldalon 
elérhető Adatkezelési Tájékoztatónk az irányadó, azzal, hogy amennyiben az adatkezelés jogalapja a Weboldal üzemeltetőjének jogos érdeke, 
úgy a felhasználót megilleti az adatkezeléssel szemben tiltakozás lehetősége, melynek keretében vitathatja az adatkezelés jogszerűségét és 
akár adattörlést is kérhet a honlap üzemeltetőjéhez formai kötöttségek nélkül küldött elektronikus levélben. 
  
A sütikkel kapcsolatos minden további kérdéssel kapcsolatban a Weboldal üzemeltetője rendelkezésre áll. 
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Jelen Sütitájékoztatót a https://cardioexpert.hu/ weboldalon is közzétesszük akként, hogy az folyamatosan elérhető legyen, illetve amennyiben a sütikkel 
kapcsolatban bármilyen kérdése van, személyesen is állunk szíves rendelkezésére. 

 
 
2022. május 1. 
 
 
 
 
                
 
 
 


