
Cookie tájékoztató 

A NETTKŐ Kőfaragó, Építőipari és Kereskedelmi Kft. a személyes adatok kezelését a 
vonatkozó jogszabályok, így elsősorban az információs önrendelkezési jogról és az 
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.), valamint az Európai Parlament 
és a tanács (EU) természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében 
történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a95/46/EK rendelet 
hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679. számú rendelete (általános adatvédelmi 
rendelet) tiszteletben tartása mellett végzi. 

Az általános adatvédelmi rendelet előírásainak eleget téve, ezúton tájékoztatjuk az Ön 
személyesadatainak kezeléséről a nettko.hu weboldalon gondoskodik. 
 
CÉGNÉV: NETTKŐ Kőfaragó, Építőipari és Kereskedelmi Kft. 
SZÉKHELY: 2083 Solymár, Külső Bécsi út 22. 
CÉGJEGYZÉKSZÁM: 13 09 087733 
ADÓSZÁM: 12633023213 
TELEFON: +36 26 560 620  
KÉPVISELŐ NEVE: Kutas Kálmán ügyvezető 
ADATVÉDELMI TISZTVISELŐ: A Nettkő Kft. mindenkori adatvédelmi megbízottja 
E-MAIL: solymar@nettko.hu 
WEBOLDAL: nettko.hu  
 
A kezelt adatok: 
A kezelt adatok köre, az adatkezelés célja és jogalapja 

Személyes adat Az adatkezelés célja Az adatkezelés jogalapja 

Cookie azonosító / 
 
IP cím alapján 

Weboldal működéséhez feltétlenül 
szükséges és anonim látogatottsági 
statisztikák érdekében technikai kódok 
elhelyezése a felhasználó böngészőjében 

Az adatkezelő jogos gazdasági 
érdeke, hogy a weboldala 
megfelelően működjön, továbbá 
információt kapjon a látogatók 
számáról. 

Cookie azonosító / 
 
IP cím alapján 

A felhasználói élmény növelése 
érdekében technikai kódok elhelyezése a 
felhasználó böngészőjében 

Az Érintett hozzájárulása 
(az oldallátogatásakor a cookie-k 
elfogadása 

 
Cookie (süti) használatról:  
A cookie-k („sütik”) olyan rövid szöveges fájlok, amelyeket a megtekintett honlapok 
helyeznek el a számítógép böngészőjében. A cookie-k nem csatlakoznak az Ön rendszeréhez, 
és nem károsítják az Ön fájljait. A cookie-k lehetnek „állandó” vagy „ideiglenes” cookie-k. Az 
állandó cookie-t a böngésző egy meghatározott időpontig tárolja, feltéve, hogy azt a 
felhasználó korábban nem törli, az ideiglenes cookie-t azonban a böngésző nem tárolja, az a 
böngésző bezárásával automatikusan törlődik. Annak érdekében, hogy weboldalunk a lehető 
leghatékonyabban működjön, mi is cookie-kat használunk. A cookie-k által egy honlap 
felismeri a visszatérő felhasználókat, valamint lehetővé teszi az üzemeltető számára, hogy 
adatokat gyűjtsön felhasználói viselkedéséről, például arról, hogy Ön melyik országban 
csatlakozott a weboldalhoz, milyen böngésző szoftvert és operációs rendszert használ, mi az 
IP-címe, milyen oldalakat tekintett meg a honlapon, mely funkciókat használta. A weboldal 



működéséhez feltétlenül szükséges cookie-k, valamint az anonim látogatottsági statisztikákat 
támogató sütik már az első látogatás során betöltődnek. Ezt a felhasználó nem tudja 
befolyásolni. 
 
Miért fontosak a cookie-k az interneten?  
Napjainkban az internet hatékony működéséhez elengedhetetlenek a sütik. Hozzásegítik a 
felhasználót a kényelmes böngészéshez az általuk megismert igények és érdeklődési körök 
révén, illetve olyan adatokat tárolnak, amelyek nélkül a weboldalak egyes funkciói 
működésképtelenek.  
 
Saját cookie-k: 

A cookie neve A cookie funkciója Lejárati ideje 

cookiecontent_status  Funkcionális cookie  1 év 

 
Mire használjuk mi a cookie-kat?  
Weboldal teljesítménymérése  
Személyes azonosításra alkalmas adatokat nem gyűjtünk, kivéve, ha azokat Ön önként adja 
meg. Az adatokat honlapunk továbbfejlesztéséhez, látogatottságunk elemzéséhez 
használjuk.  
Abban az esetben, ha elfogadta a cookie tájékoztatót a weboldalunkon, a tájékoztató 
mindaddig nem jelenik meg újra, ameddig a böngésző segítségével nem törli a 
"cookieconsent_status" cookiet. 
 
Megosztásra szolgáló eszközök 
Ha a lehetőséggel élve „megosztja” a nettko.hu valamely tartalmát egy közösségi oldalon 
keresztül – például Facebook, Twitter –, akkor Ön cookie-kat is kaphat ezektől a 
weboldalaktól. 
Ezeknek a cookie-knak nem mi ellenőrizzük a beállításait, ezért azt javasoljuk, hogy a velük és 
kezelésükkel kapcsolatos további információkért látogasson el a harmadik fél honlapjára. 
 
Tartalmaznak a cookie-k személyes adatokat?  
A legtöbb süti hatékony működéséhez semmilyen személyes jellegű adat nem szükséges. 
Ennek megfelelően az esetek döntő többségében a cookie nem azonosítja az adott 
felhasználót. Ha egyes cookie-k használata során mégis gyűjtünk személyes adatokat, azokat 
kizárólag olyan célból használjuk fel, hogy bizonyos funkciók használatát megkönnyítsük a 
felhasználó számára. Ilyen például, hogy a böngészője számára megjegyezhetővé tesszük a 
bejelentkezési adatokat. Ezek az adatok olyan módon vannak tárolva, hogy azokhoz 
jogosulatlan személyek nem férhetnek hozzá, illetve a cookie maga nem tartalmaz személyes 
adatot, csak a szerveren tárolt adatokhoz való elérési kulcsot, de ezt is kódolt formában.  
 
A cookie-k törlése  
A weboldalak eléréséhez használt böngészőprogramok alapértelmezett esetben 
engedélyezik a sütik elhelyezését az eszközre. A sütik kezelésére vonatkozó információk a 
böngésző beállításai között találhatóak, ezért tájékozódjon az Ön által használt program 
Súgó menüjében (vagy mobiltelefonjának használati útmutatójából). A sütik kizárólag 
adatokat tartalmaznak, vagyis nem tartalmaznak futtatható állományokat, vírusokat, illetve 
kémprogramokat és nem férnek hozzá a felhasználó merevlemezének adataihoz.  



A korszerű böngészők mindegyike alkalmas arra, hogy személyre szabhassa a böngésző 
beállításait a cookie-kra vonatkozóan, úgy, hogy a sütik használata mellett az Ön számára 
még kényelmes internetezést biztosítva is biztonságos legyen.  
 
Az adatkezelés (tárolás) időtartama: 
Ideiglenes cookie-k – az adott böngészési munkamenet időtartamáig maradnak a 
felhasználó eszközén, azután törlődnek. (Ez jellemzően az összes böngésző oldal bezárásáig 
tart.) 
 
Állandó cookie-k – egészen addig maradnak a felhasználó eszközén, amíg manuálisan ki nem 
törli őket. A weboldal elhagyása nem eredményezi ezek törlését. 
 
Az adatkezelés során történik-e profilalkotás? 
Nem 
 
Az adatkezelés során történik-e automatikus döntéshozatal? 
Nem. 
Amennyiben igen, az Érintettnek joga van manuális, emberi beavatkozást kérni. 
 
A kezelt személyes adatok forrása: 
A látogató által használt eszköz 
 
A honlap látogató („Érintett”) jogai: 
- Tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről 
- Hozzáférhet, kikérheti a tárolt adatokat (nem értelmezhető a cookie-k esetében) 
- Kérheti személyes adatainak helyesbítését (nem értelmezhető a cookie-k esetében) 
- Megváltoztathatja, törölheti a cookiekra és technikai azonosítókra vonatkozó beállításait  
- Panaszt nyújthat be az adatvédelmi hatósághoz 
- Jogorvoslatért fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 
Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.) 
 
Weboldalunk minél magasabb színvonalú működésének biztosítása és a felhasználói 
élmény növelése érdekében, kérjük, szíveskedjen engedélyezni a cookie-k használatát. 
 
 


