
Cookie-tájékoztató a taxguard.hu oldal látogatói részére 

Ahogyan minden weboldal, úgy a miénk is használ cookie-kat, magyarul „sütiket”, amikor Ön, 
mint érdeklődő ezen a weboldalon jár. 

Mivel rendkívül fontosnak tartjuk, hogy – az Európai Parlament és Tanács 2016/679 sz. 
rendeletében (GDPR, 2016. április 27.), valamint az információs önrendelkezési jogról és az 
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. magyarországi törvényben (Infotörvényben) 
foglalt szigorú rendelkezések alapján – Ön biztonságban tudja a weboldalunk használatával 
összefüggő személyes információit, illetve a jogszabályoknak megfelelően rendelkezhessen 
felettük, ebben a tájékoztatóban részletesen bemutatjuk, milyen cookie-kat (sütiket), milyen 
céllal, milyen feltételek mellett és mennyi ideig használ a weboldalunk, hogy Ön jóváhagyni 
vagy korlátozni, megtiltani tudja ezek használatát. 

Mi az a süti (cookie)? 

Egy apró kódcsomag, amit a webszerver hoz létre, és az Ön böngészője segítségével elhelyez 
az Ön számítógépén vagy mobileszközén (táblagép, okostelefon) egy elkülönített könyvtárban, 
valamint a webszerveren. 

És ami a legfontosabb, Ön teljes mértékben rendelkezhet felettük a következő módon: 

Weboldalunkra érkezve az oldal alján megjelenő figyelmeztető csíkon egyetlen kattintással 
engedélyezheti vagy megtilthatja, hogy látogatása során weboldalunk sütit helyezzen a 
számítógépére vagy a mobil eszközére. 

A saját böngészőjében pedig törölheti a korábban odakerült sütiket, és/vagy beállíthatja, hogy a 
számítógépére, mobil eszközére a jövőben semmilyen weboldalról ne kerüljön süti. 

A közösségi tartalommegosztó cookie-k teszik lehetővé, hogy a közösségi hálózat felhasználói 
megoszthassák ismerőseikkel az általuk kedvelt tartalmakat. Az ilyen sütik törlődnek, amikor a 
felhasználó kijelentkezik a közösségi hálózati platformról, illetve lezárja a böngészőt. 

Megjegyezzük, hogy weboldalunk nem kapcsolódik közösségi hálózathoz, de nem kizárt, hogy 
a látogatók egy-egy oldal tartalmát a saját közösségi oldalukon keresztül megosztják 
ismerőseikkel. 

 

Sütik és adatkezelés 

Weboldalunk a sütik közül jellemzően a működéséhez, a publikált információk elérhetőségéhez, 
az információk weboldalon belüli kereséséhez szükséges technikai cookie-kat, valamint a 
látogatottság elemzéséhez, valamint a Google Ads hirdetések célzásához szükséges sütiket 
használ. 

A cookie-k használata révén a forgalomszámlálást végző Google Analytics rendszer 
automatikusan gyűjt statisztikai adatokat a látogatásokról, azok időtartamáról, az egyes oldalak 



megnyitásának gyakoriságáról. Ezeket a statisztikai adatokat a weboldal programja nem tudja 
összekapcsolni személyes adatokkal. 

Az ilyen cookie-k minden esetben az Ön böngészésre használt eszközére (számítógép, 
táblagép, okostelefon) kerülnek, de Ön teljes mértékben rendelkezhet felettük. 

Engedélyezésre vagy tiltásra Önnek a weboldalunkon van lehetősége: 

Weboldalunkra érve az Ön által először megnyitott oldal alján megjelenítünk egy cookie-
figyelmeztető sávot, ami tartalmaz egy süti-használatot elfogadó- (IGEN) és egy tiltó (NEM) 
gombot, valamint egy harmadikat, amire kattintva ez a részletes tájékoztató nyílik meg a 
sütikkel kapcsolatos tudnivalókról. 

Kérjük, hogy első látogatása alkalmával a süti-használat engedélyezésével kapcsolatban 
hozzon döntést, és kattintson az IGEN vagy a NEM feliratú gombra! 

Döntését bármikor visszavonhatja, megváltoztathatja, a módosítást lehetővé tevő gomb 
állandóan jelen lesz valamennyi megtekintett oldal alján. 

Az IGEN vagy a NEM gombra kattintás kizárólag a mi weboldalunk süti-használatának 
jóváhagyására vagy tiltására vonatkozik. Ha engedélyezi, a cookie 1 hónapig marad az Ön 
böngészőjében, illetve számítógépén, aztán automatikusan törlődik onnan. Ha a tárolási idő 
alatt visszatér a weboldalunkra, az nem fogja kérni Öntől a cookie-használat ismételt 
jóváhagyását. Ha a tárolási idő után  látogatja meg ismét a weboldalunkat, akkor újra kérni fogja 
a jóváhagyást. 

Ha letiltja a cookie-kat, a weboldalakat továbbra is tudja használni, de azok bizonyos részei 
vagy funkciói nem biztos, hogy megfelelően működnek a technikai cookie-k nélkül. 

 

Adatkezelés időtartama 

Egyes cookie-k weboldalunk elhagyásakor automatikusan törlődnek. Mások néhány nap, hét 
vagy hónap múlva. Vannak olyanok is, amelyek addig vannak jelen az Ön eszközén, ameddig 
el nem távolítja. 

A weboldal tulajdonosaként és üzemeltetőjeként mi nem vállalhatunk felelősséget az Ön 
számítógépéről törölt, de az internetes keresőprogramok (pl. a Google) szerverein a cookie-k 
révén korábban odakerült és bizonyos ideig őrzött adatokért. Ezek eltávolításáról a keresőoldal 
működtetője tud gondoskodni (de megjegyezzük, hogy bizonyos idő után a cookie-k 
automatikusan törlődnek). 

 

 

 



Jogérvényesítési lehetőségek 

Amennyiben weboldalunk süti-használatával kapcsolatban kétsége, kérdése, észrevétele, 
panasza van, kérjük jelezze azt email-ben vagy telefonon az Adatkezelőnél az alábbi 
elérhetőségen! 

 

Adatkezelésért felelős szervezet: Taxgard Bt. 

Adatkezelésért felelős szervezet vezetője: Tóth Kinga ügyvezető 

Postai és irodai cím: 2049 Diósd, Szabadság utca 4. 

Mobil: +36/70 601 2117 

E-mail: info(kukac)taxguard.hu 

Amennyiben úgy véli, hogy weboldalunk a süti-kezeléssel megsértette személyes adatainak 
védelméhez fűződő jogait, kérheti az adatkezelésért felelős szervezeti egység vezetőjétől a 
helyzet kivizsgálását, a kifogásolt gyakorlat megszüntetését. 
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