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1.	számú	melléklet	

	

Tájékoztató	sütik/cookie‐k	használatáról	a	www.littleflamingos.com	weboldalon	
	
	

1. Általában	a	cookie‐król	

A cookie-k olyan látogatásazonosítók, amelyek a látogató böngészésre használt eszközén (számítógép, 
okostelefon, tablet, stb.), illetve böngészőjében tárolódnak el az Adatkezelő weboldalának felkeresése során.  

A cookie egy olyan egyedi adatsor, melynek alkalmazásával menthetők a weboldalon alkalmazott 
beállítások, és az általuk gyűjtött adatok alapján megállapítható, hogy a látogatók hogyan jutottak el az 
Adatkezelő weboldalára, ott milyen műveleteket végeztek, továbbá amelyek segítségével növelhető a 
böngészés élménye. 

A cookie-kat az Adatkezelő weboldalának szervere küldi el a látogató böngészőjének, melyet a böngésző 
visszaküld a szerver felé, minden egyes kérés alkalmával. A cookie-k a látogató eszközén egy elkülönített 
könyvtárban kerülnek elhelyezésre és tárolásra. A cookie bármilyen, a kiszolgáló által meghatározott 
információtartalmat hordozhat. 

2. A	cookie‐k	használatának	célja	

A cookie-k alkalmazásának fő célja, hogy ezek segítségével a böngészés folyamatát egyszerűsíteni lehessen; 
a cookie-k emellett rendszer-adminisztrációs, statisztikai, illetve bizonyos esetben marketing-, és 
reklámcélokat is szolgálnak.  

3. A	cookie‐k	típusai		

A cookie-k vagy az Adatkezelő, vagy egy harmadik fél által kerülnek elhelyezésre a látogató böngészőjében, 
illetve eszközén. A harmadik felektől származó cookie-k segítenek elemezni, illetve megérteni azt, hogy a 
látogatók miként használják az Adatkezelő weboldalát. Ezek a harmadik felektől származó cookie-k csak abban 
az esetben települnek a látogató böngészőjében, illetve eszközén, ha ehhez a látogató hozzájárult. Az 
Adatkezelő weboldalát felkereső személyeknek lehetőségük van arra, hogy a cookie-k használatához adott 
hozzájárulásukat később bármikor visszavonják; az Adatkezelő azonban felhívja a figyelmet arra, hogy a 
hozzájárulás visszavonása esetén előfordulhat, hogy a látogató bizonyos funkciókat nem tud használni, ami 
hatással lehet a böngészési élményre. 

A cookie-k lejárata szempontjából két típust különböztetünk meg: a munkamenet cookie-kat („session 
cookie”) és az állandó cookie-kat („persistent cookie”). A munkamenet cookie-k ideiglenesek, azaz a 
weboldal felkeresésekor települnek és annak elhagyásakor, az adott munkamenet befejezésekor 
automatikusan törlődnek.  

Az állandó cookie-k hosszabb ideig kerülnek eltárolásra a felhasználó eszközén, illetve böngészőjének 
cookie file-jában. Az ilyen típusú cookie-k élettartama attól függ, hogy a weboldalt felkereső személy 
internetes böngészőjében milyen cookie beállításokat használ. 

A. Működéshez	elengedhetetlenül	szükséges	cookie‐k	

Ezek a cookie-k segítenek használhatóvá tenni az Adatkezelő weboldalát úgy, hogy engedélyeznek olyan 
alapvető funkciókat, mint a weboldalon való navigáció, és az oldal biztonságos (jelszóval védett) területeihez 
való hozzáférés, a felhasználói felület testreszabásának lehetővé tétele. Ezek a cookie-k biztosítják a weboldal 
funkcióinak rendeltetésszerű működését, és alkalmazásuk hiányában a látogatók az Adatkezelő weboldalát 
nem tudnák megfelelően használni. 

B. Statisztikai/analitikai	célú	cookie‐k	
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A statisztikai célokat szolgáló cookie-k anonim, összesített statisztikák készítésére szolgálnak, így segítenek 
az Adatkezelőnek megérteni azt, hogy a látogatók hogyan használják a www.littleflamingos.com weboldalt, 
mely információk segítséget nyújtanak ahhoz, hogy az Adatkezelő a weboldalt folyamatosan fejleszteni 
tudja a felhasználók igényeit és elvárásait figyelembe véve. Ezek a cookie-k részletesebb, elemzési célú 
információkat biztosítanak az Adatkezelő számára, ezzel elősegítve a weboldal továbbfejlesztését a 
látogatók igényei alapján.  

C. Funkcionális	cookie‐k	

A funkcionális cookie-k az Adatkezelő weboldalának böngészését és az ennek során alkalmazott 
preferenciák nyomon követését teszik lehetővé, ezek biztosítják többek között azt, hogy a weboldal 
rendszere emlékezzen a látogató által elvégzett beállításokra az oldal elhagyását követően is, többek 
között ezek segítségével lehetséges a regisztráció során megadott adatok, a látogató által megtekintett 
termékek és a nyelvi/pénznemre vonatkozó beállítások megjegyzése. 

D. Reklám‐,	illetve	marketing	célú	cookie‐k	

Ezek a cookie-k látogatók weboldalon folytatott tevékenységének nyomon követésére szolgálnak. Ahhoz 
nyújtanak segítséget az Adatkezelőnek, hogy az érintett számára személyre szabott és egyben releváns 
hirdetéseket tudjon közzétenni, amikor az érintett felkeresi a weboldalt, valamint aktivitásra buzdítsa az 
érintettet a weboldal használata során. Mivel a marketing célú cookie-k által gyűjtött adatokat nemcsak az 
Adatkezelő használja, azok átadásra kerülnek az Adatkezelővel szerződésben álló, média-, illetve hirdető-, 
és elemző partnereik részére, így ezen partnerek által alkalmazott cookie-k elhelyezése is szükséges az 
érintett böngészőjében, illetve a weboldal megtekintése során használt eszközén, így az érintett 
hozzájárulása ezen cookie-k elhelyezésére is kiterjed. 

4. A	 www.littleflamingos.com	 weboldalon	 alkalmazott	 cookie‐kra	 vonatkozó	 információkat	 az	
alábbi	táblázatban	foglaljuk	össze:	

Megnevezés	 Szolgáltató	 Cél	 Lejárat	
	

PHPSESSID Little Flamingos Ezeket a cookie-kat arra a 
célra használjuk, hogy 
biztosítsuk az egyes 
funkciókat a látogatók 
számára a weboldalon 
történő navigálás során. 

A munkamenet 
lejártakor 
automatikusan 
törlődik. 

CookieLawInfoConsent Little Flamingos Az oldalon működő cookie-
kat bemutató adatkezelési 
tájékoztató megtekintésére, 
illetve a cookie-k 
használatának 
elfogadására/elutasítására 
adott látogatói választ tárolja 
el. 

1 év 

cookielawinfo-checkbox-
advertisement 

Little Flamingos A látogatónak az oldalon 
működő marketing célú 
cookie-k használatához adott 
hozzájárulását tárolja el. 
 
A cookie-k használatának 
célja, hogy a weboldal 
látogatói számára az 
Adatkezelő releváns 
reklámokat, illetve marketing 
üzeneteket jeleníthessen meg 
az oldalon. A cookie-k azt 
elemzik, hogy a látogató 
milyen weboldalakat keres 
fel, melynek célja, hogy 
személyre szabott 
reklámokat tudjunk 

1 év 
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megjeleníteni az 
érintetteknek.  
 
 

cookielawinfo-checkbox-
analytics 

Little Flamingos A látogatónak az oldalon 
működő statisztika 
i célú cookie-k használatához 
adott hozzájárulását tárolja 
el. 
 
A statisztikai célú cookie-k 
segítenek az Adatkezelőnek 
megérteni azt, hogy a 
látogatók hogyan használják a 
weboldalt. A cookie-k 
segítségével olyan 
információkra tudunk szert 
tenni, mint például a 
látogatók száma, az oldalt 
elhagyók aránya, a forgalom 
forrása, stb. 
 

1 év 

cookielawinfo-checkbox-
functional 

Little Flamingos A látogatónak az oldalon 
működő funckionális célú 
cookie-k használatához adott 
hozzájárulását tárolja el. 
 
A fenti cookie-k abban 
segítenek az Adatkezelőnek, 
hogy a weboldal bizonyos 
funkcióinak használatát 
biztosítani tudja a látogatók 
számára, többek között a 
weboldal tartalmának 
megosztását különböző 
közösségi oldalakon, 
visszajelzések gyűjtését, 
illetve egyéb harmadik felek 
által nyújtott szolgáltatások 
használatát.  
 

1 év 

cookielawinfo-checkbox-
necessary 

Little Flamingos A látogatónak az oldal 
működéséhez 
elengedhetetlen cookie-k 
használatához adott 
hozzájárulását tárolja el. 
 
Az elengedhetetlen cookie-k 
feltétlenül szükségesek 
ahhoz, hogy a weboldal egyes 
funkciói megfelelően 
tudjanak működni. Ezek a 
cookie-k az oldal alapvető 
funkcióinak működését 
biztosítják, továbbá a 
weboldal biztonságos 
voltának fenntartásáért 
felelősek.  
 

1 év 

cookielawinfo-checkbox-others Little Flamingos A látogatónak az oldalon 
működő egyéb cookie-k 
használatához adott 
hozzájárulását tárolja el. 
 
Az egyéb megnevezésű 
cookie-k azok, melyek 

1 év 



4 

elemzése jelenlenleg is 
folyamatban van, és amelyek 
egyelőre egyik kategóriába 
sem került besorolásra. 
 

cookielawinfo-checkbox-
performance 

Little Flamingos A látogatónak az oldalon 
működő teljesítmény cookie-
k használatához adott 
hozzájárulását tárolja el. 
 
A teljesítmény cookie-kat 
weboldal legfontosabb 
teljesítménymutatóinak 
megértésére és elemzésére 
használjuk, melyek 
hozzájárulnak a jobb 
felhasználói élmény 
eléréséhez. 
 

1 év 

viewed_cookie_policy Little Flamingos A cookie-t az arra vonatkozó 
információt gyűjti és tárolja 
el, hogy a weboldal látogatója 
hozzájárult-e a cookie-k 
használatához, vagy a cookie-
kat nem fogadta el. A cookie 
ezen kívül további személyes 
adatot nem tárol. 

12 hónap 

_swa_u Little Flamingos A látogató böngészőjéhez 
tartozó munkamenet 
azonosítására szolgál. 

A munkamenet 
lejártakor 
automatikusan 
törlődik. 

wcu_current_currency Little Flamingos A látogatónak a preferált 
pénznem kiválasztására 
vonatkozó választását tárolja 
el. 

1 nap 

mailchimp.cart.current_email MailChimp Az e-mail címet tárolja el, 
remarketing célból.  

A munkamenet 
lejártakor 
automatikusan 
törlődik. 

mailchimp.cart.previous_email MailChimp Az e-mail címet tárolja el, 
remarketing célból.  

A munkamenet 
lejártakor 
automatikusan 
törlődik. 

mailchimp_landing_site MailChimp A látogató bejelentkezési 
adatait tárolja el.  

28 nap 

googtrans Google Inc. A látogatónak a preferált 
nyelv kiválasztására 
vonatkozó választását tárolja 
el. 

A munkamenet 
lejártakor 
automatikusan 
törlődik. 

tk_ai Automattic, 
JetPack, 
WooCommerce 

A látogató egyedi felhasználói 
azonosítójának (user ID) 
eltárolására szolgál. 

A munkamenet 
lejártakor 
automatikusan 
törlődik. 

woocommerce_cart_hash WooCommerce A beváráslókosárba helyezett 
termékre vonatkozó 
információkat tárolja el. 

A munkamenet 
lejártakor 
automatikusan 
törlődik. 
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woocommerce_items_in_cart WooCommerce A beváráslókosárba helyezett 
termékre vonatkozó 
információkat tárolja el. 

A munkamenet 
lejártakor 
automatikusan 
törlődik. 

woocommerce_recently_viewed 
 

WooCommerce A weboldalon a látogató által 
elvégzett műveleteket jegyzi 
meg és tárolja el. 

A munkamenet 
lejártakor 
automatikusan 
törlődik. 

wordpress_test_cookie WordPress Annak ellenőrzésére szolgál, 
hogy a látogató 
böngészőjében, eszközén 
elhelyezhetők-e cookie-k. 

A munkamenet 
lejártakor 
automatikusan 
törlődik. 

 
Google	Analytics	

Adatkezelő weboldalán a Google Inc. (a továbbiakban „Google”) „Google Analytics” nevű webanalitikai 
szolgáltatását használja, mely szintén helyez el cookie-kat a látogató eszközén, böngészőjében. A cookie-k 
által generált, a weboldal használatára vonatkozó információk a következők: a látogató internet-
szolgáltatójának megnevezése, a látogató IP címe, szoftverböngésző verziószáma, operációs rendszer 
típusa, a honlapon meglátogatott oldalak, weboldal eléréséhez használt keresőszavak, a weboldal, ahonnan 
a látogató az Adatkezelő honlapját elérte.  

A Google Analytics szolgáltatásban elhelyezett cookie-k által gyűjtött és kezelt adatok kezelésének célja, 
hogy az Adatkezelő számára biztosítható legyen a weboldalon használt Google Analytics mérési szolgáltatás. 
Az adatok kezelésének jogalapja az érintett hozzájárulása, melyet a weboldalon található cookie panel 
használatával ad meg. 

A Google ezeket az információkat a weboldal látogató által történő használatának értékelésére, a 
weboldalon végrehajtott tevékenységekről szóló riportoknak a weboldalak üzemeltetői részére történő 
összeállítására, valamint a weboldalon végrehajtott tevékenységekkel és az internethasználattal kapcsolatos 
egyéb szolgáltatások nyújtására használja és az Adatkezelő adatfeldolgozójaként kezeli. A Google továbbá 
átadhatja ezeket az információkat harmadik felek részére, amennyiben ezt törvény írja elő, vagy az adott 
harmadik felek a Google megbízásából feldolgozzák az információkat. A Google nem kapcsolja össze a 
látogató IP címét a Google birtokában lévő egyéb adatokkal. 

A látogató böngészője megfelelő beállításainak kiválasztásával megtilthatja a cookie-k használatát, azonban 
előfordulhat, hogy ebben az esetben nem fogja tudni használni a weboldal összes funkcióját. A cookie-k 
használatának elfogadásával a felhasználó hozzájárul adatainak feldolgozásához a fent meghatározott 
módon és célokra. A Google által alkalmazott cookie-król további tájékoztatás érhető el a 
www.google.com/analytics/ és a https://support.google.com/analytics/answer/6004245 oldalakon.  

Az érintett hozzájárulását bármikor visszavonhatja, ehhez nem kell mást tennie, mint saját böngészőjében 
letiltani a cookie-k használatát. Az érintett hozzájárulása visszavonásának minősül az is, ha a felhasználó 
számítógépére telepíti a cookie-k alkalmazásának blokkolására szolgáló kiegészítőt, amely elérhető itt 
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout, https://support.google.com/analytics/answer/181881. 
Adatkezelő felhívja a figyelmet arra, hogy ebben az esetben előfordulhat, hogy nem használható a Weboldal 
összes funkciója. 

5. A	cookie‐kra	vonatkozó	adatkezelési	tájékoztató	

A. Adatkezelő	meghatározása	

A www.littleflamingos.com weboldal működéséhez elengedhetetlenül szükséges és saját cookie-k által 
gyűjtött adatokat Gulyás	Gréta	egyéni	vállalkozó (székhely és levelezési cím: 8500 Pápa, Téglagyári út 6., 
adószám: 55744999-1-39, telefonszám: 36-30/829-02-07, e-mail cím: info@littleflamingos.com) kezeli 
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adatkezelőként. Tájékoztatjuk, hogy az Adatkezelő adatvédelmi tisztviselőt is megbízott, akivel a személyes 
adatok kezelésével kapcsolatos bármilyen kérdéssel közvetlenül fordulhatnak az érintettek írásban a 
flamingos@littleflamingos.com e-mail címen. 

A harmadik felektől származó cookie-k tekintetében az adatkezelőket a fenti, 4. pontban szereplő táblázat 
tartalmazza. 

B. Adatkezelés	célja	

A cookie-k által gyűjtött adatok kezelésének célja, hogy az Adatkezelő biztosítani tudja a weboldal 
rendeltetésszerű működését, a weboldalon elérhető funkciók használatát, valamint a biztonságos böngészést. 
A statisztikai célú cookie-k által gyűjtött adatokat arra használja az Adatkezelő, hogy azok elemzésével a 
weboldalt a látogatók igényei alapján folyamatosan fejleszteni tudja.  

C. Adatkezelés	jogalapja	

A weboldal felkeresése során az érintett által használt eszközre, illetve az érintett böngészőjében települő, az 
oldal megfelelő működését biztosító cookie-k által gyűjtött adatok kezelésének jogalapja az Adatkezelő saját 
jogos érdeke. E jogalap alkalmazásához lefolytatásra került az érdekmérlegelési teszt, melynek során az 
Adatkezelő összevetette egymással a saját oldalán fennálló jogos érdekeket, valamint a weboldalt 
meglátogató érintettek ahhoz fűződő érdekét, hogy adataik kezelésére ne kerüljön sor. Az érdekmérlegelési 
teszt alapján a megállapításra került, hogy a cookie-k által gyűjtött adatok kezeléséhez fűződő adatkezelői 
jogos érdek ténylegesen fennáll, és elsőbbséget élvez az érintettek oldalán fennálló azon jogos érdekkel 
szemben, hogy az adatkezelés hatálya ne terjedjen ki az érintettekre. Ha az érintett ezt írásban kéri, az 
Adatkezelő biztosítja számára a részletes érdekmérlegelési teszt megismerésének lehetőségét. 

A tájékoztató 3.B. – 3.D. pontjaiban részletezett cookie-k által gyűjtött adatok kezelésének jogalapja -
mindegyik esetben – az érintett hozzájárulása, melyet a www.littleflamingos.com weboldal felkeresésekor 
felugró cookie panel megfelelő gombjainak használatával ad meg. 

D. Adatkezelés	időtartama	

Az adatkezelés időtartama eltérő az egyes cookie-k esetében; az adatkezelésre meghatározott időtartamokat 
a 4. pontban található táblázat szemlélteti. 

E. Érintetti	jogok	

Ön jogosult arra, hogy az Adatkezelő által kezelt személyes adatairól tájékoztatást, másolatot kérjen. 
Tájékoztatjuk, hogy korlátozhatja adatainak kezelését, illetve kérheti az adatok törlését is, ha az ilyen 
kérelmek benyújtásának jogszabályi feltételei fennállnak.  

Azon adatok vonatkozásában, melyek kezelésére az Ön hozzájárulása alapján kerül sor, megilleti Önt a 
hozzájárulás visszavonásának joga, mely jogát bármikor gyakorolhatja. Tájékoztatjuk, hogy a hozzájárulás 
visszavonása nem érinti azon adatkezelés jogszerűségét, melyet az Adatkezelő ezt megelőzően végzett. A 
hozzájáruláson alapuló adatkezelés körében megilleti Önt az adathordozhatóság joga is, melyre hivatkozással 
Ön kérheti, hogy kezelt adatait az Adatkezelő közvetlenül továbbítsa egy Ön által megjelölt adatkezelő 
részére. Adatkezelő felhívja figyelmet arra, hogy a címzettként megjelölt adatkezelő személyét, valamint 
adatkezelésre vonatkozó eljárását nem vizsgálja, ezért az ezzel összefüggésben Önt esetlegesen érő bármely 
kárért vagy más hátrányos jogkövetkezményért az Adatkezelő felelősségét ezúton kizárja. 

Mivel bizonyos adatait az Adatkezelő saját jogos érdeke alapján kezeli, így ezen adatkezeléssel szemben Ön 
jogosult saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozni. A tiltakozási kérelem benyújtása nem 
jelenti az adatkezelés azonnali befejezését és az adatok törlését, erre csak azt követően kerül sor, ha a 
kérelem megvizsgálását követően az Adatkezelő azt állapítja meg, hogy az adatkezelést nem indokolják olyan 
kényszerítő erejű jogos okok, melyek elsőbbséget élveznek az érintettek jogos érdekeivel, jogaival, 
szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez 
szükségesek.  
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A kérelmet minden esetben írásban, az info@littleflamingos.com vagy a flamingos@littleflamingos.com e-
mail címre kell elküldeni. Az Adatkezelő a kérelmét annak benyújtását követően haladéktalanul, de legkésőbb 
a beérkezéstől számított 1 hónapon belül elbírálja – kivéve, ha a határidő meghosszabbításra kerül, melyről 
szintén kapnak tájékoztatást az érintettek -, és eredményéről ugyanezen időtartamon belül tájékoztatja az 
érintettet. 

 

Az érintett jogok gyakorlására vonatkozó részletes tájékoztatásért kérjük, tekintse át az Adatkezelő által 
elkészített, és a www.littleflamingos.com weboldalon közzétett adatkezelési tájékoztató vonatkozó fejezetét. 

F. Jogorvoslati	lehetőségek	

Ha bármilyen okból nem lenne elégedett adatainak kezelésével, úgy forduljon bizalommal az Adatkezelőhöz 
a jelen tájékoztatóban feltüntetett elérhetőségein, vagy lépjen kapcsolatba az Adatkezelő által kijelölt 
adatvédelmi tisztviselővel. 

Panaszával a Nemzeti	Adatvédelmi	és	Információszabadság	Hatósághoz (levelezési cím: 1363 Budapest, 
Pf. 9., székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu) is fordulhat, ha 
megítélése szerint személyes adatainak kezelésére nem a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően 
került sor. Ha a Hatóság döntésével nem értene egyet, vagy a Hatóság a panaszát határidőben nem vizsgálja 
ki, úgy jogorvoslat érdekében a Hatóság székhelye szerint illetékes bírósághoz Fővárosi Törvényszék, cím: 
1055 Budapest, Markó u. 27., postacím: 1363 Budapest, Pf. 16.) fordulhat. 

Ön személyes adatainak kezelésével összefüggő igényét bíróság előtt is érvényesítheti, melynek feltételeiről 
a www.littleflamingos.com weboldalon található adatkezelési tájékoztatónkban talál részletesebb 
felvilágosítást. 

6. Cookie‐k	használatának	letiltása,	törlése	

A cookie-k törlését, letiltását böngészőjében Ön is be tudja állítani, azonban előfordulhat, hogy ezt követően a 
weboldal egyes funkcióit nem, vagy korlátozottan tudja majd használni. A cooki-ke kezelésére általában a 
böngészők Eszközök/Beállítások menüjében az Adatvédelem menü alatt, cookie, süti vagy nyomkövetés 
megnevezéssel van lehetőség.  

Az alábbi linkekre kattintva – az Ön által használt böngésző típusától függően – további segítséget kaphat a 
fenti beállítások elvégzéséhez: 

- Google Chrome  
- Mozilla Firefox  
- Microsoft Internet Explorer 
- Microsoft Edge  
- Safari (Apple Mac számítógépen) 
- Safari (egyéb Apple okos eszközön) 


