
Adatkezelési tájékoztató weboldalon történő látogatással, 

kapcsolatfelvétellel kapcsolatos adatkezelésről (Cookie (süti) szabályzat) 

 

Az Társaság az Európai Parlament és Tanács Általános Adatvédelmi Rendeletéről szóló 2016/679 

számú rendelete (a továbbiakban: GDPR) előírásai alapján ezúton tájékoztatja a weboldalának 

látogatóit, az általa üzemeltetetett internetes oldalon (továbbiakban: “Honlap”) használt cookie-k, azaz 

sütik kezelésére vonatkozóan.  

Honlapunkon cookie-kat használunk, hogy más felhasználóitól megkülönböztessük Önt. Ez 

megkönnyíti honlapunk fejlesztését, valamint segít nekünk, hogy kellemessé tegyük a honlapunkon való 

böngészést. A Honlap látogatása során Ön hozzájárul az oldalon alkalmazott cookie-k (magyarul sütik) 

használatához a böngészési élmény javítása, illetve az érdeklődésének megfelelő, személyre szabott 

ajánlatok megjelenítése érdekében.  

1.1 AZ ADATKEZELŐ ÉS ELÉRHETŐSÉGEI: 

 

Az adatkezelő neve: Főtaxi Zrt.  (a továbbiakban: „Adatkezelő”) 

Székhelye: 1087 Budapest, Kerepesi út 15. 

Postacíme: 1087 Budapest, Kerepesi út 15. 

E-mail címe: titkarsag.fotaxi@fotaxi.hu 

Telefonszáma:  +36 1 422 2104 

 

 

1.2 AZ ADATVÉDELMI FELADATOK ELLTÁSÁÉRT FELELŐS SZEMÉLY 

ELÉRHETŐSÉGEI: 

 

Név: Reich Ádám 

Cím: 1087 Budapest, Kerepesi út 15. 

E-mail: reich.adam@fotaxi.hu 

Telefon: +36 20 982 2867 

 

2. A COOKIE-RÓL ÁLTALÁBAN 

 

A cookie-k olyan információrészletek, azaz rövid szöveges fájlok, melyeket a megtekintett honlapok 

helyeznek el a számítógép böngészőjében. A cookie-kat széles körben használják a honlapok hatékony 

üzemeltetése vagy webes szolgáltatások és funkciók nyújtása céljából. . A cookie-k az őket létrehozó 

szerver sajátos termékei, melyekhez más szervereknek nincs hozzáférésük. Ez azt jelenti, hogy nem 

használhatók arra, hogy nyomon kövessék, hogy merre járt az interneten. Noha azonosítják a felhasználó 

számítógépét, nem azonosítják a felhasználó személyét, továbbá a cookie-k nem tárolnak jelszavakat 

vagy bank- illetve hitelkártya-információt.  

 

A cookie-k lehetnek „állandó” vagy „ideiglenes” cookie-k. Az állandó cookie-t a böngésző egy 

meghatározott időpontig tárolja, feltéve, hogy azt a számítógép felhasználója korábban nem törli. Az 

ideiglenes cookie a böngésző becsukásával automatikusan törlődik. A tárolás a felhasználó 

számítógépén történik. A legtöbb böngészőprogram automatikusan elfogadja a cookie-k használatát, de 

ha szeretné, megváltoztathatja böngésző-beállításait úgy, hogy ezt megakadályozza. A weboldal 

használatával Ön elfogadja a cookie-k használatát a Honlapon. Ha nem kívánja ezt elfogadni, akkor a 

cookie-k használatát a böngészője beállításaiban tudja letiltani.  

 

Kérjük, olvassa el a cookie-k letiltására / blokkolására vonatkozó tudnivalókat. Ugyanakkor felhívjuk 

figyelmét, hogy ha letiltja a cookie-kat, akkor előfordulhat, hogy nem tudja használni a Honlap egyes 



részeit, ugyanis a cookie-k egy része szükséges a Honlapon nyújtott szolgáltatások zavartalan 

működéséhez. 

 

3. A HONLAPUNKON HASZNÁLT COOKIE-K 

 

A Honlap által használt cookie-kat az alábbi táblázat foglalja össze, bemutatva azok felhasználási célját 

és törlésük időpontját: 

 

A Sütinyilatkozat legutoljára ekkor: 07/05/2021 lett aktualizálva a Cookiebot által: 

Elengedhetetlen 

Az elengedhetetlen sütik segítenek használhatóvá tenni a weboldalunkat azáltal, hogy engedélyeznek olyan 

alapvető funkciókat, mint az oldalon való navigáció és a weboldal biztonságos területeihez való hozzáférés. 

A weboldal ezen sütik nélkül nem tud megfelelően működni. 

Név Szolgáltató Cél Lejárat Típus 

__cfduid bootstrapcdn.com Used by the content network, 

Cloudflare, to identify trusted 

web traffic. 

30 nap HTTP 

Cookie 

__RequestVerificationToken fotaxi.hu Helps prevent Cross-Site 

Request Forgery (CSRF) attacks. 

Session HTTP 

Cookie 

ASP.NET_SessionId fotaxi.hu Preserves the visitor's session 

state across page requests. 

Session HTTP 

Cookie 

CONSENT youtube.com Used to detect if the visitor has 

accepted the marketing 

category in the cookie banner. 

This cookie is necessary for 

GDPR-compliance of the 

website. 

6112 nap HTTP 

Cookie 

CookieConsent fotaxi.hu Stores the user's cookie 

consent state for the current 

domain 

1 év HTTP 

Cookie 

 

Statisztikai  

Az adatok névtelen formában való gyűjtésén és jelentésén keresztül a statisztikai sütik segítenek a weboldal 

tulajdonosának abban, hogy megértse, hogyan lépnek interakcióba a látogatók a weboldallal. 

Név Szolgáltató Cél Lejárat Típus 

_ga fotaxi.hu Registers a unique ID that 

is used to generate 

2 év HTTP 

Cookie 

https://www.cookiebot.com/


Név Szolgáltató Cél Lejárat Típus 

statistical data on how the 

visitor uses the website. 

_ga_# fotaxi.hu Used by Google Analytics 

to collect data on the 

number of times a user 

has visited the website as 

well as dates for the first 

and most recent visit. 

2 év HTTP 

Cookie 

 

Marketing 

A marketingsütiket a látogatók weboldal-tevékenységének nyomon követésére használjuk. A cél az, hogy 

releváns hirdetéseket tegyünk közzé az egyéni felhasználók számára, valamint aktivitásra buzdítsuk őket, ez 

pedig még értékesebbé teszi weboldalunkat a tartalmakat közzétevő és a harmadik fél hirdetők számára. 

Név Szolgáltató Cél Lejárat Típus 

_fbp fotaxi.hu Used by Facebook to 

deliver a series of 

advertisement products 

such as real time bidding 

from third party 

advertisers. 

3 hónap HTTP 

Cookie 

fr facebook.com Used by Facebook to 

deliver a series of 

advertisement products 

such as real time bidding 

from third party 

advertisers. 

3 hónap HTTP 

Cookie 

IDE doubleclick.net Used by Google 

DoubleClick to register 

and report the website 

user's actions after 

viewing or clicking one of 

the advertiser's ads with 

the purpose of measuring 

the efficacy of an ad and 

to present targeted ads to 

the user. 

1 év HTTP 

Cookie 



Név Szolgáltató Cél Lejárat Típus 

test_cookie doubleclick.net Used to check if the user's 

browser supports cookies. 

1 nap HTTP 

Cookie 

tr facebook.com Used by Facebook to 

deliver a series of 

advertisement products 

such as real time bidding 

from third party 

advertisers. 

Session Pixel 

Tracker 

VISITOR_INFO1_LIVE youtube.com Tries to estimate the users' 

bandwidth on pages with 

integrated YouTube 

videos. 

179 nap HTTP 

Cookie 

YSC youtube.com Registers a unique ID to 

keep statistics of what 

videos from YouTube the 

user has seen. 

Session HTTP 

Cookie 

yt.innertube::nextId youtube.com Registers a unique ID to 

keep statistics of what 

videos from YouTube the 

user has seen. 

Persistent HTML 

Local 

Storage 

yt.innertube::requests youtube.com Registers a unique ID to 

keep statistics of what 

videos from YouTube the 

user has seen. 

Persistent HTML 

Local 

Storage 

yt-remote-cast-installed youtube.com Stores the user's video 

player preferences using 

embedded YouTube video 

Session HTML 

Local 

Storage 

yt-remote-connected-

devices 

youtube.com Stores the user's video 

player preferences using 

embedded YouTube video 

Persistent HTML 

Local 

Storage 

yt-remote-device-id youtube.com Stores the user's video 

player preferences using 

embedded YouTube video 

Persistent HTML 

Local 

Storage 



Név Szolgáltató Cél Lejárat Típus 

yt-remote-fast-check-

period 

youtube.com Stores the user's video 

player preferences using 

embedded YouTube video 

Session HTML 

Local 

Storage 

yt-remote-session-app youtube.com Stores the user's video 

player preferences using 

embedded YouTube video 

Session HTML 

Local 

Storage 

yt-remote-session-name youtube.com Stores the user's video 

player preferences using 

embedded YouTube video 

Session HTML 

Local 

Storage 

 

 

4. COOKIE-K LETILTÁSA/BLOKKOLÁSA 

 

Amennyiben a fenti 3. pontban felsorolt cookie-kat le kívánja tiltani, azaz azokat blokkolni kívánja, ezt 

a böngészőjének beállításával teheti meg. 

Felhívjuk figyelmét, hogy amennyiben a cookie-k blokkolásra kerülnek, a Honlap számos funkciója, 

vagy akár az egész Honlap nem lesz elérhető vagy használható mindaddig, amíg a cookie-k használatát 

nem engedélyezi újra, azaz a blokkolást nem oldja fel. 

 
A leggyakrabban használt böngészők esetében a cookie-k blokkolásának módját az alábbi weboldalak 

ismertetik: 

- Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/hu/kb/sutik-engedelyezese-es-tiltasa-amit-

weboldak-haszn 

- Microsoft Internet Explorer: https://support.microsoft.com/hu-hu/help/17442/windows-

internet-explorer-delete-manage-cookies 

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

- Apple Safari: https://support.apple.com/kb/ph19214?locale=hu_HU 

 
A fenti hivatkozásokon elérhető honlapok, információk és kiegészítők (programok, applikációk) teljesen 

függetlenek a Főtaxi Zrt.-től és a Honlapjától, így ezek elérhetőségével, naprakészségével vagy 

használatával kapcsolatban a Társaság nem vállal felelősséget. 

 

Ha további információt szeretne kapni arról, hogy hogyan használjuk a cookie-kat, kérjük, keressen 

minket az fenti elérhetőségeken. 

Főtaxi Zrt. bármikor egyoldalúan jogosult a jelen Adatkezelési Tájékoztatót módosítani.  

 

Budapest, 2021.05.07. 

Főtaxi Zrt. 
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