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Cookie Szabályzat és tájékoztató 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



A Foldana Ingatlan- és Követeléskezelő Kft. a honlapunkon: foldana.hu cookie-kat, 
úgynevezett „sütiket” alkalmazunk. 

 
A sütik olyan kis méretű fájlok, amelyek betűket és számokat tartalmaznak és weboldal 
látogatás alkalmával jelennek meg a készüléken (asztali- vagy hordozható számítógépen, 
stb.). 
 
Alkalmazásuk kizárólag annak érdekében történik, hogy látogatóink használhassák 
megfelelően a weboldalunkat, mindamellett ezen sütik a speciális funkciók eléréséhez is 
elengedhetetlenül szükségesek. 
 
A sütik segítségével honlapunk teljesítményét tudjuk maximalizálni, a sütik elfogadásával 
pedig látogatóink segítenek a honlapunk, termékeink, valamint szolgáltatásaink 
fejlesztésében, teljesebb és megfelelőbb nyújtásában. 
 
Tájékoztatjuk, hogy összhangban a hatályos jogszabályokkal, csak abban az esetben tudjuk 
elhelyezni a sütiket, amennyiben a honlap betöltésekor felugró üzenetben szereplő négyzetet 
bejelöli a látogató, ezzel engedélyezve számunkra a sütik elhelyezését. A szolgáltató a testre 
szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, sütit helyez el és 
a későbbi látogatás során olvas vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett 
sütit, a sütit kezelő szolgáltatónk lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális 
látogatását a korábbiakkal, de kizárólag saját tartalma tekintetében. Ez az üzenet újra 
megjelenhet bizonyos időközönként a honlapon, ha a süti elutasításra, vagy eltávolításra 
kerül.  
 
A látogatónak lehetősége van az internet beállítások között letiltani a sütik megjelenítését, 
viszont ez esetben szeretnénk felhívni a figyelmét arra, hogy a honlap működéséhez 
feltétlenül szükséges sütik letiltásával a funkciók nem működhetnek megfelelően. Ennek 
eredményeképpen korlátozott lehet a honlap megfelelő használhatósága, például gyakrabban 
megjelenhet a süti informáló ablak.   
 
Egy másik lehetőség annak beállítása, hogy a süti alkalmazásakor figyelmeztető jelenjen meg. 
 
Az alábbi honlap http://www.allaboutcookies.org/ teljes körű információt nyújt a  sütikről. 
 
Cookie típusok 
 
ASP.NET_SessionId 
Domain:  
www.foldana.hu 
Ezt a sütit akkor használjuk, amikor a weboldal megnyitásra kerül. Az oldal nem hozzáférhető 
ezen süti használata nélkül. Ez a süti azonnal törlésre kerül, és adat nem kerül tárolásra, amint 
bezárja a böngészőjét. 
 
Google Analytics:_utma (2 years); _utmb (30 min); _utmc (browser session); _utmz (6 
months), _ga(2 years), _gat(10 minutes) 
 
Domain: www.google.com 
 
Google adatvédelmi irányelvei: 
http://www.google.com/intl/hu/policies/privacy/ 
 
 



Partnereinkkel együtt különféle technológiai megoldásokat alkalmazunk az adatok gyűjtésére 
és tárolására, amikor Ön a Google szolgáltatásait használja, ami azzal is járhat, hogy sütiket 
vagy hasonló technológiát használunk böngészőjének vagy eszközének azonosításához. 
Bővebb információt a fenti linkre való kattintással kaphat. 
 
acceptsCookies  
Domain: www.foldana.hu 
Ez a süti kerül beállításra, amikor a látogató az “Elfogadás-ra kattint.A honlap legközelebbi 
látogatása alkalmával már nem jelenik meg a felugró ablak és a süti 1 év elteltével törlésre 
kerül. 
 
Popup 
Domain: www.foldana.hu 
A süti beállítása akkor történik, amikor a látogató elrejti “contact us now” felugró ablakot. Ez 
esetben a honlap legközelebbi látogatásakor az ablak már nem jelenik meg, a süti pedig 1 év 
elteltével törlésre kerül. 
 
HideLoginHelp 
Domain: www.foldana.hu 
A süti beállítása akkor történik, amikor a látogató elrejti a belépési segédlet felugró ablakot. 
Ez esetben a legközelebbi látogatáskor az ablak már nem jelenik meg, a süti 1 év elteltével 
törlésre kerül. 
 
IWD_LANG 
Domain: www.foldana.hu 
Elmenti a használt nyelvet, 4 év elteltével törlésre kerül. 
 
Alert-closed-[id] 
Domain: www.foldana.hu 
A süti beállítása akkor történik, amikor a látogató elrejt egy figyelmeztetést. Egyedi 
azonosítóval rendelkezik minden üzenet és a süti 1 év elteltével törlésre kerül. 
 
NETSC 
Domain: www.foldana.hu 
A süti webszerverek esetében a terheléselosztást segíti, 10 perc elteltével törlésre kerül. 
 
EPi:NumberOfVisits 
Domain: www.foldana.hu 
A süti egy személyre szabottabb tartalmat jelenít meg a látogatások számának valamint az 
oldalon eltöltött idő függvényében. 
 
Általános 
A fentieken kívül is van lehetőség más sütik alkalmazására, ennek megfelelően időről-időre 
frissítjük Cookie szabályzatunkat.  
 
Társaság elérhetőségei:  
Ügyfélszolgálat: 1135 Budapest, Jász utca 66/B.  
Levelezési cím: 1558 Budapest, Pf.: 56.  
Honlap: http://foldana.hu  
E-mail cím: foldana.kft@gmail.com 
Telefonszám: +36-1-255-2015  
Faxszám: +36-1-786-04-03  
 
Adatvédelmi tisztviselő: Dr. Balla Róbert (jog@foldana.hu)  


