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SÜTI (COOKIE) KEZELÉS A KENO-ENERGY.HU 
WEBOLDALON
Mik azok a cookie-k?

A KENO Energy Kft. sütiket használ a weboldalán az alábbiak szerint.

Mi is az a süti?
A süti (cookie) egy kis adatfájl, amely akkor kerül a számítógépre, amikor Ön egy webhely-
et látogat meg. A sütik többek között információt gyűjtenek, megjegyzik a látogató egyé-
ni beállításait és általánosságban megkönnyítik a weboldalak használatát a felhasználók 
számára.

A keno-energy.hu honlapon kizárólag biztonsági és munkamenet sütik használatára kerül 
sor. A cookie egy olyan kis adategyüttes, amelyet ez a webhely az Ön számítógépének bön-
gészőprogramjában tárol és később onnan kiolvashat. A cookie-t más webhely nem képes 
elolvasni, csak, amely azt elhelyezte. A cookie-t a KENO Energy Kft. adminisztratív célokra 
használja fel, mint például a weboldal látogatottságának mérése. Egy cookie sem tartalmaz 
olyan személyes adatot, amely lehetővé tenné bárki számára az Ön e-mailen, telefonon, 
vagy hagyományos postai úton történő elérését. A legtöbb böngészőprogram oly módon 
is beállítható, hogy a program üzenettel tájékoztassa Önt a cookie-k elhelyezéséről, illetve, 
hogy megakadályozza a cookie-k elhelyezését.

A keno-energy.hu honlapon használt sütik listája, azok az adatok, amelyhez a süti hozzáfér 
és a süti funkciója:

(A) A weboldal működéséhez elengedhetetlenül szükséges cookie-k
Cookie neve Cookie által kezelt/

használt adatok
Cookie élettartama Cookie funkciója, 

adatkezelés célja

cookieconsent_dismis-
sed

Nem tárol személyes 
adatot, anonim 

azonosítót oszt ki, 
cookie tájékoztató sáv 

elfogadását tárolja

1 nap A felhasználó anonim 
azonosítását teszi 

lehetővé

ko_sessions Nem tárol személyes 
adatot, anonim azono-

sítót oszt ki, az oldal 
megfelelő működéséhez 

szükséges.

A böngészés végéig A felhasználó anonim 
azonosítását teszi 

lehetővé

(B) Egyéb, harmadik személyek által alkalmazott cookie-k és az ezekkel kapcsolatos 
tájékoztatás

A weboldal látogatása során a közvetlenül általunk használt cookie-kon kívül harmadik 
személyek (pl: Google) szolgáltatásaihoz kapcsolódóan is keletkezhetnek és használhatunk 
célzó, úgynevezett third party cookie-kat, amelyek például segítik a látogatottsági adatok 
rögzítését és elemzését, illetve a célzott marketing és reklám üzenetek közvetítését. Ezekről 
bővebb információ megtalálható a https://www.google.com/policies/technologies/types/ 
és a https://www.google.com/analytics/learn/privacy.html?hl=hu elérhetőségek alatt.

Cookie 
neve

Cookie által kezelt/használt adatok Cookie 
élettar-

tama

Cookie funkciója, adatkezelés 
célja
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Google 
Analytics 

_ga

Google Analytics. Nem tárol személyes adatot, 
egyetlen anonim azonosítót oszt ki, mely segít-
ségével az alábbi adatokat tudja biztosítani a 
weboldal üzemeltetőjének: A látogatások száma, 
időtartama, meglátogatott oldalak, eszköz infor-
mációk melyről a látogatás történt (mobil, asztali 
gép, tablet, kijelző méret, operációs rendszer 
típusa és verziója), a látogatás földrajzi helye 
maximum város szinten, a látogatás gyakorisága 
(a visszatérő vagy új látogatások milyen arány-
ban vannak)

2 év A felhasználó anonim azo-
nosítását teszi lehetővé. 
Biztosítja, hogy statisztikai 
célú, személyhez nem 
köthető adatok segítségével 
a weboldal működését foly-
amatosan javítsuk és jobb 
felhasználói élményt nyújt-
sunk a látogatók számára.

Google 
Analytics 

_gid

Google Analytics. Nem tárol személyes adatot, 
egyetlen anonim azonosítót oszt ki, mely segít-
ségével az alábbi adatokat tudja biztosítani a 
weboldal üzemeltetőjének: A látogatások száma, 
időtartama, meglátogatott oldalak, eszköz infor-
mációk melyről a látogatás történt (mobil, asztali 
gép, tablet, kijelző méret, operációs rendszer 
típusa és verziója), a látogatás földrajzi helye 
maximum város szinten, a látogatás gyakorisága 
(a visszatérő vagy új látogatások milyen arány-
ban vannak)

1 nap A felhasználó anonim azo-
nosítását teszi lehetővé. 
Biztosítja, hogy statisztikai 
célú, személyhez nem 
köthető adatok segítségével 
a weboldal működését foly-
amatosan javítsuk és jobb 
felhasználói élményt nyújt-
sunk a látogatók számára.

Az adatkezelés jogalapja
A weboldal üzemeltetéséhez elengedhetetlen cookie-k (A rész) esetén az adatkezelés joga-
lapja az adatkezelő jogos érdeke. A további cookie-k (B rész) esetén az adatkezelés jogala-
pja az az érintett hozzájárulása.

A felsorolt cookie-k mindegyike feltétlenül szükséges, munkamenet (session) vagy bizton-
sági (security) süti. Ezek a sütik ahhoz szükségesek, hogy a felhasználók böngészhessék 
weboldalunkat, használják annak funkcióit. Ezen cookie-k alkalmazása nélkül nem tudjuk 
garantálni Önnek weboldalunk használatát.
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