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1. Általános tájékoztatás 

Tájékoztatjuk, hogy jelen webhelyet 
 
Nyilvántartási szám: 55103907 
Nyilvántartásba vétel dátuma: 2020.08.14. 
Adószám: 56457168-1-23 
EU adószám: HU56457168 
Webhely: Puremarket | Mentes Webáruház 
E-mail: info@puremarket.hu 
(a továbbiakban: Adatkezelő) üzemelteti. 
 
Jelen webhely: puremarket.hu internetcímen elérhető webhely. 
 
Tájékoztatjuk, hogy jelen webhely (a továbbiakban: webhely) szolgáltatásai színvonalának emelése, a 
webhely felhasználásának megkönnyítése (lehetővé teszi a felhasználó számára a könnyebb 
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kommunikációt és interakciót webhelyünkkel), illetve a biztonsági és adatvédelmi kockázatok 
megfelelő kezelése érdekében ún. „süti”-ket, idegen szóval „cookie”-kat használ. 
 
A cookie egy olyan kis adategyüttes (változó tartalmú, alfanumerikus információ csomag), amelyet az  
Ön által böngészett webhely szervere küld az Ön eszközére. A süti az Ön számítógépének, 
telefonjának vagy táblagépének böngészőprogramjában eltárolódik, majd ezt később a küldő szerver 
onnan kiolvashatja. A cookie-t más webhely nem képes elolvasni, csak amely azt elhelyezte. A cookie-
k tájékoztatnak bennünket a látogatók webhely használatával kapcsolatos szokásairól. A cookie-kat 
az Adatkezelő adminisztratív célokra kívánja felhasználni; így a webhely látogatottságának mérésére,  
illetve a böngészés megkönnyítésére; a webhelyen belül korábban megnyitott oldalak 
megjegyzésével. Egy cookie sem tartalmaz olyan személyes adatot, amely lehetővé tenné bárki 
számára az Ön e-mailen, telefonon, vagy hagyományos postai úton történő elérését. A sütik 
önmagukban a felhasználó azonosítására nem képesek, kizárólag a látogató számítógépének 
felismerésére alkalmasak.  
 
Harmadik féltől származó sütiket is használunk, amelyek segítenek elemezni és megérteni, hogyan 
használja ezt a webhelyt, a felhasználói preferenciák tárolásához, valamint az Ön számára releváns 
tartalom és hirdetések biztosításához. Ezeket a sütiket csak az Ön böngészőjében tároljuk az  Ön 
beleegyezésével. Önnek lehetősége van ezekről a sütikről is lemondani. De ezeknek a sütiknek a 
kikapcsolása hatással lehet a böngészési élményére.  
 
Ha nem kívánja elfogadni a webhelyen a cookie-k használatát,akkor az Ön által használt 
webböngészőt oly módon is beállíthatja, hogy a program üzenettel tájékoztassa Önt a cookie -k 
elhelyezéséről, illetve, hogy megakadályozza a cookie-k elhelyezését. 
 
A honlap teljes körű, minden kényelmi funkciót biztosító használatához a „Marketing cookie” 

beállítását javasoljuk. A cookie beállításokat bármikor megváltoztathatja a böngészőjében (Firefox, 

Chrome, Safari, Internet Explorer, Microsoft Edge) is.  

A jelen webhely két fajta cookie típust használhat, a „Marketing cookie” használatához kell az  Ön 
hozzájárulása. 
 
 
 
 

2. Működéshez szükséges cookie-k 
Szükséges és Funkcionális cookie-k halmaza: 

Ezek a cookie-k elsősorban a webhely megfelelő működéséhez szükségesek.  

A szükséges cookie-k döntő fontosságúak a webhely alapvető funkciói szempontjából, és a webhely 

ezek nélkül nem fog megfelelően működni. 

Ezek a cookie-k nem tárolnak személyazonosításra alkalmas adatokat. 

A funkcionális cookie-k segítenek bizonyos funkciók végrehajtásában, például a webhely tartalmának 

megosztásában a közösségi média platformokon, visszajelzések gyűjtésében és más, harmadik féltől 

származó funkciókban. 
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Ezzel a beállítással az alábbiakat engedélyezi: 

• Biztonságos bejelentkezés, bejelentkezési adatok megjegyzése 

• Feladatok, tranzakciók folyamatának megjegyzése 

• Emlékeztető küldése a kosárba helyezett termékekről 

Működéshez szükséges cookie-k felsorolása: 
• Maradjon belépve 

Funkcióhoz használt cookie-k: UN_never_logout_id (90 nap), UN_never_logout_auth (90 
nap) 

• Cookie alapú kosár eltárolás 
Funkcióhoz használt cookie-k: UN_cart_... (365 nap) 

• GeoIP alapú átirányítás 
Funkcióhoz használt cookie-k: UN_geoip (munkamenet) 

• Felugró módosítható elem 
Funkcióhoz használt cookie-k: UN_design_popup_... (munkamanet) 

• Lista nézet váltás 
Funkcióhoz használt cookie-k: UN_design_page (365 nap) 

• Mobil verzióra váltás 
Funkcióhoz használt cookie-k: UN_design_mobile (365 nap) 

• Szavazásnál a szavazás tényének rögzítése 
Funkcióhoz használt cookie-k: UN_vote_... (365 nap) 

• Explicit tartalom felugró 
Funkcióhoz használt cookie-k: UN_explicit (munkamenet) 

• Cookie-k elfogadásának állapota 
Funkcióhoz használt cookie-k: UN_cookie_allow (365 nap), UN_cookie_close (365 nap) 

• Admin megtekintés "zárva" esetén 
Funkcióhoz használt cookie-k: UN_admin_view (munkamenet) 

• Folyamat azonosító 
Funkcióhoz használt cookie-k: UnasID (munkamenet), UnasServiceProxyID (munkamenet) 

• Utoljára megtekintett termékek 
Funkcióhoz használt cookie-k: UN_last_prod (60 nap) 

• Forrás azonosítás 
Funkcióhoz használt cookie-k: UN_refer (60 nap) 

• Köszönő oldali scriptek 

• Banner boxok (#1 banner csoport) 
• Banner boxok (#2 banner csoport) 

• Banner boxok (#3 banner csoport) 
• Banner boxok (#4 banner csoport) 

• Google Login 
• Facebook Login 

• Facebook Like Button 
• Külső chat megoldások 
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3. Marketing cookie-k 

Analitika, Teljesítmény, Marketing cookie-k halmaza: 

Ajánlott beállítás. Ezek a cookie-k lehetőséget biztosítanak arra, hogy a honlap használatát elemezve 

személyre szóló tartalmakat és hirdetéseket jelenítsünk meg, vagy küldjünk Önnek, illetve az 

elemzéseket felhasználva továbbfejlesszük szolgáltatásainkat. 

A Marketing sütiket arra használják, hogy a látogatókat személyre szabott hirdetésekkel juttassák el a 

korábban meglátogatott oldalak alapján, és elemezzék a hirdetési kampány hatékonyságát. 

• Facebook követőkód (pixel) 

• Külső marketing eszközök 

Ezzel a beállítással az alábbiakat engedélyezi: 

• Biztonságos bejelentkezés, bejelentkezési adatok megjegyzése 

• Feladatok, tranzakciók folyamatának megjegyzése 

• Statisztikai célú webanalitikai mérések 

• Emlékeztető küldése a kosárba helyezett termékekről 

• Érdeklődési körének megfelelő hirdetések (remarketing) megjelenítése a webhelyen kívül (pl. 

közösségi oldalak) 

• Webhely-használat elemzését annak érdekében, hogy testreszabott tartalmat jelenítsünk 

meg a honlapon 

• A webhelyen mért oldal-használat elemzések, aktivitások felhasználása annak érdekében, 

hogy személyre szóló ajánlatokkal kereshessük meg a megadott elérhetőségein (amennyiben 

Ön megadott ilyen elérhetőséget pl. regisztráció során) 

Marketing cookie-k részletezve 

Cookie Típus Időtartam Leírás 

_ga, _gat, 

_gid, 

__utma, 

__utmb, 
__utmc, 

__utmt, 

__utmz 

https maximum 1 év 

(alapértelmezés 

szerint – 

módosítható) 

Ezek a Google Analytics által használt sütik. A Google Analytics 

segítségével aggregált adatokat gyűjt össze webhelyünk használatával 

kapcsolatban (például hányan látogattak meg bizonyos oldalakat, hogy 

hányan tartózkodtak webhelyén stb.)  
Bővebb 

információ: https://policies.google.com/technologies/types?hl=hu 

 

Cookie Típus Időtartam Leírás 

sb, datr, lu, c_user, 
fr, xs, p, pl, presence, 

act, sub, wd 

https 3 hónap Ezek a Facebook által beállított sütik. Arra használjuk, hogy megállapítsuk, 
hogy a felhasználó kedvelte-e a weboldalt a Facebookon és a cikkek 

Facebook megosztási adatainak kezeléséhez. Bővebb 

információ: https://www.facebook.com/policies/cookies/ 

CONSENT, 
LOGIN_INFO, PREF, 

NID, HSID, IDE, SSID, 

APISID, SAPISID, S, 

SS, SID, BEAT, 
VISITOR_INFO1_LIVE, 

YSC, wide 

https 3 hónap Ezek a sütik a Google és a YouTube közösségi oldalakhoz és megosztáshoz 
kapcsolódó sütijei. A közösségi megosztásokat és egyéb Google 

szolgáltatásokhoz kapcsolódó információkat lehet ellenőrizni és kezelni 

velük.  Bővebb 

információ: https://policies.google.com/technologies/types?hl=hu 
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• Google Analytics 

• Google Tag Manager 
• Google Ads 

• Facebook követőkód (pixel) 
• Külső marketing eszközök 

• Külső statisztika megoldások 
• Külső widgetek 

• Intelligens ajánlat 
• Funkcióhoz használt cookie-k: UN_exitpopup_show_all (30 nap), UN_exitpopup_show_... (30 

nap), UN_exitpopup_conv_all (30 nap), UN_exitpopup_conv_... (30 nap), 
UN_exitpopup_block (30 nap), UN_exitpopup_visit_all (30 nap), UN_exitpopup_order (30 
nap), UN_exitpopup_newsletter (30 nap) 

 

4. A sütik jóváhagyása 
A webhelyünk látogatására használt eszközén (számítógépén, telefonján vagy táblagépén) helyezünk 
el sütiket. Webhelyünk böngészésének megkezdésekor, a főoldal betöltődésekor lenti sávban 
figyelmeztetjük Önt erre. A jelen webhely két fajta cookie típust használhat a marketing jellegű 
cookie-k használatához kell az Ön hozzájárulása, amelyet a cookie tájékoztató panel engedélyezem 
gomb megnyomásával adhat meg.  
 
Amennyiben nem szeretné a webhelyünkhöz kapcsolt sütik elhelyezését számítógépén, telefonján 
vagy táblagépén, ne használja a webhelyünket. Abban az esetben is, ha kezdetben hozzájárul a 
sütijeink használatához, bármikor dönthet úgy, hogy letiltja és törli a sütiket  az internetes 
böngészője beállításaiban. Azonban felhívjuk a figyelmét, hogy a sütik használata nélkül nem fog 
tudni hozzáférni sok olyan funkcióhoz, amely megkönnyíti a böngészés élményét, illetve előfordulhat,  
hogy bizonyos szolgáltatásaink nem működnek megfelelően.  
 

5. A sütik beállításainak kezelése 
A sütikre vonatkozó beállításait módosíthatja a böngészőjén keresztül. Letilthatja a sütik használatát  
úgy, hogy böngészőjében aktiválja azt a beállítást, amely lehetővé teszi, hogy visszautasítsa az összes, 
vagy bizonyos sütik elhelyezését. Ezek a beállítások rendszerint a böngészője „beállítások” vagy 
„preferenciák” menüjében érhetők el. A következő hivatkozások használatával tájékozódhat erről 
bővebben: 

• Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=hu 

• Firefox: https://support.mozilla.org/hu/kb/sutik-informacio-amelyet-webhelyak-tarolnak-

szami?redirectlocale=en-US&redirectslug=Cookies 

• Internet Explorer: látogassa meg a https://support.microsoft.com oldalt, és a keresőbe írja 

be a „sütik” szót. 

• Safari: látogassa meg a https://support.apple.com/hu-hu oldalt, és a keresőbe írja be a 

„cookies” szót. 

• Opera: http://help.opera.com/Windows/10.50/hu/cookies.html 
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6. A sütik típusai 
A sütik lehetnek a munkafolyamat idején érvényes - ún. ideiglenes vagy munkamenet sütik (session 
cookie) –, vagy állandó – mentett (persistent cookie) – sütik és megkülönböztetjük az első féltől 
(belső), illetve a harmadik féltől származó (külső) sütiket. Az alábbiakban olvashatja mit jelentenek 
ezek a kifejezések, hogy jobban megérthesse az általunk használt sütiket, illetve azt, hogy miért 
használjuk őket. 
  

7. A böngészés ideje alatt érvényes sütik 

A böngészési munkamenet idején érvényes sütik lehetővé teszik, hogy a webhelyünkre tett 
látogatása során Ön felismerhető legyen és így bármely oldalváltoztatást, vagy kiválasztást a 
böngésző megjegyezhessen oldalról oldalra. Ezek a sütik lehetővé teszik, hogy egy webhely számos 
oldalán gyorsan és könnyedén haladhasson végig anélkül, hogy minden egyes meglátogatott oldalon 
azonosítania kellene magát, vagy folyamatokat kellene ismételnie (pl. egy űrlap kitöltése). Az oldal 
böngészésének végeztével, illetve a böngésző bezárásával az ilyen sütik automatikusan törlődnek az 
eszközéről. 
  

8. Állandó sütik 

Az állandó sütik olyan sütik, amelyek egy adott ideig (érvényességi idejük napokban, hetekben, 
hónapokban vagy években kerül meghatározásra) „állandóak” maradnak a számítógépén, miután 
lejárt a böngészési folyamat, ezért lehetővé teszik a felhasználók preferenciáinak vagy műveleteinek 
a felidézését a webhelyre tett későbbi látogatás során is (pl. alkalmazásukkal az adott oldalon 
érvényes felhasználónév, jelszó is tárolható). Az érvényességi idő lejártáig a mentett sütik az Ön 
eszközén tárolódnak, azonban az előre meghatározott határidők lejárta előtt Ön törölheti ezeket.  
  

9. A webhely üzemeltetőjétől (első féltől) 

származó sütik 
A böngészett webhely szerveréről érkező sütik. Jelen esetben Adatkezelő által üzemeltetett 
webhelyet tároló szerverről érkező sütikről van szó, melyek tulajdonságait, működését fentebb 
részleteztük. Ezek az Ön eszközének IP-címét, a webhely használata során meglátogatott 
oldalakat jegyzik meg. Ezzel tesszük lehetővé,  hogy Önnek a webhely használata során ne kelljen 
rendszeresen – egy-egy újabb oldal megnyitásakor, vagy a webhely elhagyását követő visszatéréskor 
– újra folyamatokat ismételnie, ugyanazon lapok megnyitásával.  
Ezek a sütik úgynevezett munkamenet sütik, tehát a böngészés ideje alatt érvényesek. Ez azt jelenti,  
hogy ha valaki böngészni kezdi a webhelyet, akkor a süti aktiválódik, majd a felhasználó utolsó 
aktivitását követően legfeljebb 15 percig él.  
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10. A harmadik féltől származó sütik 
A harmadik féltől származó sütik nem az Adatkezelőtől illetve a webhelyet tároló szerverről érkeznek. 
Ezeket a sütiket a számítógépe, telefonja, táblagépe is elmenti az oldal látogatása során, az alábbiak 
szerint. 
  

11. Google sütik 
A Google Analytics© fájljai az oldal monitorozásához szükségesek, valamint információszerzésre 
szolgálnak az oldal felhasználásának módjáról (mint a webhelyet látogatók száma, a megtekintett 
oldalak, a látogatók települése – honnan böngészik a felhasználó –, honnan – mely más webhelyről – 
„érkezik” a felhasználó, a használt böngészője, operációs rendszere, internet szolgáltatója és az általa 
éppen használt monitor felbontása, az oldal böngészésének ideje, mikor hagyta el az oldalt). Ezeket 
az információkat statisztikák készítésére és  a webhely további fejlesztésére használjuk. A Google 
Analytics fájljai az információkat anonim formában tárolják. Ezek a fájlok a Google Analytics által 
kerülnek beállításra. 
Ezen anonim adatokhoz a Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043,  USA) 
is hozzáfér, a Google Analytics eszközeinek tulajdonosa és üzemeltetője. A Google Inc. a fenti 
adatokat a böngésző felhasználó számára célzott reklámok eljuttatása céljából is felhasználja.  Ennek 
során a Google Inc. az anonim adatok és a böngészéshez használt eszköz IP címének 
összekapcsolásával állapítja meg az adott eszközről végrehajtott böngészési szokások alapján az az 
alapján feltárható érdeklődési kört, majd így juttatja el a célzott reklámokat az adott eszközre. 
További információért látogassa meg a következő oldalakat: 
https://www.google.com/analytics 
https://support.google.com/analytics/answer/2838718?hl=hu 
A Google Analytics© sütik úgynevezett állandó sütik, tárolásuk maximálisan két évig tart, de ez a 
gyakorlatban – sütik típusától függően – 2 óra és hat hónap közötti időtartam. 
Bővebb információkért a sütikről, beleértve az elhelyezett sütik megtekintését, kezelését és törlését, 
látogassa meg a http://www.allaboutcookies.org oldalt. A Google Analytics által végzett követés 
minden oldalon történő letiltásához látogassa meg a  https://tools.google.com/dlpage/gaoptout -t. 
 

12. Facebook sütik 
Adatkezelő közösségi oldalának elérését, illetve jelen webhely közösségi oldalon való megosztását és  
kedvelését megkönnyítő sütiket a Facebook Inc. szolgáltatása biztosítja, így ezen sütik által kezelt 
adatokhoz a Facebook Inc. (1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA) is hozzáfér. A Facebook 
Inc. ezen szolgáltatása révén továbbá hozzáfér a fentebb írt, webhely látogatottságának méréséhez  
és böngészési szokások feltérképezéséhez kezelt adatok köréhez. Ezen adatok a Facebook Inc. 
eszközeivel tartósan kerülnek eltárolásra, de legfeljebb 2 évig működő sütik segítségével, mely sütik a 
Felhasználó böngészéshez használt eszközén rögzülnek. Ezen sütik törléséről Felhasználó 
gondoskodhat böngészője beállításaiban. A Facebook Inc. a fenti adatokat a böngésző felhasználó 
számára célzott reklámok eljuttatása céljából is felhasználja. Ennek során a Facebook Inc. az anonim 
adatok és a böngészéshez használt eszköz IP címének összekapcsolásával állapítja meg az adott 
eszközről végrehajtott böngészési szokások alapján az az alapján feltárható érdeklődési kört, majd így 
juttatja el a célzott reklámokat az adott eszközre.  
Fentiekről bővebben tájékozódhat a Facebook  
Inc. https://developers.facebook.com/products oldalán. 
 
 

mailto:info@puremarket.hu
https://www.google.com/analytics
https://support.google.com/analytics/answer/2838718?hl=hu
http://www.allaboutcookies.org/
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
https://developers.facebook.com/products
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13. Naplófájl bejegyzések 
Adatkezelő webhelyét üzemeltető technikai háttér naplóbejegyzéseket használ. A 
naplóbejegyzésekben eltárolásra kerülhet az IP cím, a látogató által használt böngésző típusa, az 
internet szolgáltató, dátum/idő bélyegző, hivatkozó és kilépő oldalak címe, a kattintások száma a 
látogatás alatt. Erre azért kerül sor, hogy működési hiba esetén vissza tudjuk keresni a hiba 
körülményeit, ezzel biztonságosabbá tehessük a böngészést a jövőben. Könnyebbé teszi számunkra a 
webhely kezelését és adminisztrációját. Az adatok anonim módon kerülnek tárolásra. Amennyiben az  
ilyen eszközzel történő adatkezeléshez nem járul hozzá, kérjük, ne használja webhelyünket.  

A jelen tájékoztató az információtechnológiai „cookie” adatkezelés módjára vonatkozóan tartalmaz 
információkat. A webhely ilyen jellegű, illetve más személyes adatokat érintő adatkezelésére 
vonatkozó további konkrét információkért kérjük, olvassa el az "Adatkezelési 
tájékoztató" című dokumentumot. 

14. Adatfeldolgozók megnevezése  

14.1 Webtárhely szolgáltatás  
Adatkezelő adatfeldolgozót vesz igénybe:  

Az adatok feldolgozása kizárólag olyan technikai műveleteket jelent, mely a www.puremarket.hu 
webhely üzemeltetéséhez szükséges. Adatfeldolgozás más célra nem történik. Az Adatfeldolgozó az 
Adatkezelővel kötött szerződés alapján a személyes adatok tárolását végzi. A személyes adatok 
megismerésére nem jogosult. 

• Az adatfeldolgozó megnevezése:  UNAS Online Kft.  

• Az adatfeldolgozó elérhetőségei:  
E-mail cím: unas@unas.hu 
Székhely: 9400 Sopron, Kőszegi út 14. 

 

 

Ön tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak 
helyesbítését, illetve - a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével - törlését az 
adatfelvételénél jelzett módon, illetve az adatkezelő feltüntetett elérhetőségein.  

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál 
lehet élni:  

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság  

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C  

levelezési cím: 1374 Budapest, Pf. 603. 

telefon: +36(1)391 1400, — email: ugyfelszolgalat@naih.hu, web: 
https://naih.hu/panaszuegyintezes-rendje.html 

mailto:info@puremarket.hu
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