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I.
Cookie tájékoztató elfogadása
Az X-CAR Kft ., mint Adatkezelő tájékozt atja a Felhasználókat, mint Érintetteket, hogy
a Felhasználó, mint Érintett jelen Cookie (süti) tájékozt ató elfogadásával az alábbi
nyilatkozat okat teszi: a jelen C ookie (süti) tájékozt atóban kifejtettek értelmében a
Felhaszn áló, mint Érintett jelen Cookie (süti) tájékozt ató elfogadásával önkéntes,
konkrét, az alábbiakban kifejtettek szerint megfelelő tájékozt atáson alapuló és
egyértelmű nyilat kozatával
1. kijelenti, hogy az X -CAR Kft., mint Adatkezelő tájékoztatta az Érintetet t arról, hogy
a www.xjogsi.hu weboldalon belső cookie -k (sütik), illetve amennyiben a külső
szolgáltatók külső cookie -kat (sütiket) használnak külső cookie -k (sütik) vannak
elhelyezve, melyek a weboldal szolgált atásai teljeskörű működését biztosítják.
2. tudomásul veszi, hogy, amennyiben a www.xjogsi .hu weboldalon találhat ó belső
cookie-k (sütik) alkalmazását tiltja, úgy a web oldal egyes szolgáltat ásai , melyek a
weboldal működéséhez nélkülözhetetlenek, nem lesznek elérhetők.
3. tudomásul veszi, hogy, amennyiben a www.xjogsi .hu weboldalon találhat ó külső
cookie-k (sütik) alkalmazását tiltja, úgy a weboldal egyes szolgáltat ásai nem vagy
nem teljeskörűen lesznek elérhetők.
II.
Cookie (süti) meghatározása, célja , illetve csoportosítása
1. Cookie (süti) fogalma : Az X-CAR Kft., mint Adatkezelő tájékoztatja a Felhasználókat,
mint Érintetteket, hogy a cookie (magyarul süti) egy kism éretű egyedi szöveges
információs fájl, amely akkor kerül a számítógépre, vagy a mobileszközre, amikor a
Felhasználó, mint Éri ntett egy weboldalt meglátogat.
2. Cookie ( süti) célja : A cookie (süti ) célja az adott weboldal mi nél magasabb színvonalú
működésének biztosítása, a Felhasználók, mint Érintettek rés zére személyre szabott
szolgáltatás biztosítása, továbbá a felhasználói élmény növelés e.
3. Cookie-k (sütik) megkülönböztetése származásuk szerint:
I.
II.

Belső cookie (süti): esetén a meglátogatott honlap webszervere telepíti a
Felhasználó számítógépére a cookie -t (süti t).
Külső cookie (süti): esetén a cookie (süti) forrása külső szolgáltató által a honlapba
befűzött kód.
III.
Cookie (süti) engedélyezése – tiltása

1. Böngésző beállítása útján : Az X-CAR Kft., mint Adatkezelő tájékoztatja a
Felhasználókat, mint Érintetteket, hogy alapbeállításként minden böngésző engedi a
cookie-k használatát, azonban az Éri ntettnek lehetősége van arra, hogy olyan techni kai
beállításokat hajtson végre a számítógépén, amelyekkel a www.xjogsi.hu weboldalról
származó belső cooki e -kat, és/vagy külső c ookie-kat törli, illetve ti ltja a további cookie k alkalmazását.
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2. www. xjogsi.hu beállítása útján :
a. Belső cookie (süti) : Az X-CAR Kft., mint Adatkezelő tájékoztatja a Felhasználókat, mint
Érintetteket, hogy a belső cookie -k elengedhetetlenül szükségesek a www.xjogsi .hu
weboldal működéséhez, azok kikapcsolásával a www.xjogsi.hu weboldal teljes
funkcionalitása nem lenne elérhető, í gy azok tiltására a www.xjogsi .hu weboldal nem
tud lehetőséget biztosítani.
b. Külső cookie (süti) : X -CAR Kft., mint Adatkezelő figyelemmel jelen Cookie tájékoztató
IV.2. pontjában foglaltakra tájékoztatja a Felhasználókat, mint Érintetteket, hogy a
www.xjogsi.hu weboldalon lehetőség van arra, hogy az Éri nte tt a külső cookie -kat
(sütiket) külső szolgáltatónként külön -külön, vagy valamennyi t egyszerre elfogadja
vagy elutasítsa azzal, hogy ezen beállítást bármikor, korlátozás nélkül
megváltoztathatja. Az X-CAR Kft., mint Adatkezelő tájékoztatja a Felhasználókat , mint
Érintetteket, hogy a külső cookie -k (sütik) tiltása esetén előfordulhat, hogy bizonyos
szolgáltatások nem vagy nem teljeskörűen lesznek elérhetők .
IV.
X-CAR Kft. által használt cookie -k az alábbiak:
Az X-CAR Kft., mint Adatkezelő tájékoztatja a Felhasználókat, mint Érintetteket, hogy a
www. xjogsi.hu weboldalon az alábbi cookie -k (sütik) kerültek elhelyezésre a weboldal
magasabb színvonalú működésének biztos ítása, a Felhasználók, mint Éri ntettek részére
személyre szabott s zolgáltatás biztosítása, továbbá a felhasználói élmény növelése
céljából.
1. Belső cookie -k (sütik) :

1
2

3

Cookie (süti)
neve
Balance_IDmp
PHPSESSION

tarteaucitron

Kezelt adatok köre

Adatkezelés célja

Szerverterhelésről
információ
Munkamenet-azonosí tó

Szerverek
terhelésének
elosztása.
Felhasználó azonosítása a
honlap
megfelelő
működésének biztosí tása
céljából.
Sütik engedélyezése és
letiltása.

Engedélyezett
és
letiltott szolgáltatások

Adatkezelés
időtartama
munkamenet
lezárásáig
munkamenet
lezárásáig
1 év

2. Külső cookie -k ( sütik) :
X-CAR Kft., mint Adatkezelő tájékoztatja a Felhasználókat, mi nt Érintetteket, hogy a
külső cookie-k (sütik) vonatkozásában az adott Külső Szolgáltató minős ül
adatkezelőnek.
X-CAR Kft., mint Adatkezelő tájékoztatja a Felhasználókat, mint Éri ntetteket, hogy
tudomása szerint jelenleg a Külső Szolgáltatók az alábbi cookie-kat (süti ket) használják.
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1. Google Maps – API-k
A Google Maps (Google Térkép) a Google által fejlesztett ingyenes i nternetes
térképszolgáltatás.
A Google Maps jelenleg nem használ cooki e -kat (sütiket).
2. reCAPTCHA – API- k
A reCAPTCHA a robotfeliratkozások kiszűrésére szolgál, arra, hogy csak természetes
személyek, emberek kérjenek visszahívást a www.xjogsi.hu weboldalon, illetve
tudjanak jelentkezni a képzésekre a www.xjogsi.hu weboldalon.
A reCAPTCHA jelenleg nem használ cookie -kat (sütiket).
3. Google Adwords (rem arketing) – Hirdetési hálózat
A Google Adwords a Google egyik hirdetőrendszere, amely segítségével a hirdetők
olyan hirdetéseket helyezhetnek el a Google találati oldalai n, am elyek a Felhasználó
kereséséhez kapcsolódnak.
A Google Adwords jelenleg nem használ cookie -kat (sütiket).
4. Google Analytics (gtag.js ) – Statisztika
A Google Analytics egy webanalitikai szoftver, melynek segítségével többek között
az alábbi adatokhoz ju t hozzá az X -CAR Kft., mint Adatkezelő:
- hányan látogatják a www.xjogsi.hu weboldalt, és mennyi időt töltenek ott,
- milyen internetes forrásokon, csatornátokon keresztül jutnak el a www.xjogsi.hu
weboldalra,
- melyik földrajzi helyről jön a legtöbb látogató a www.xjogsi.hu weboldalra,
- választ ad arra, hogy könnyen tudnak e navigálni a www.xjogsi.hu weboldalon a
látogatók
A Google Analytics jelenleg 2 cookie-t (sütit) használ.
5. YouTube - Video
A YouTube nyi lvános videómegosztó webhely, ahol a Felhas ználók videoklipeket
tölthetnek fel és nézhetnek meg.
A YouTube jelenleg nem használ cookie -kat (sütiket).
Budapest, 2018. május 25.
X-CAR Kft.
képv.: Bárkányi Nóra ügyvezető
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