
Cookie (süti) tájékoztató 
 
Jelen tájékoztató a Balatoni Integrációs Kft. által üzemeltetett rorol.hu weboldalon használt cookie-król és a 
használatuk céljáról ad bővebb információt. 
 
Cookie (süti) – mi is az? 

Amikor a látogató a tájékoztató hatálya alá tartozó weboldalt meglátogatja, egy kisméretű adatfájlt, 
úgynevezett cookie (továbbiakban: cookie vagy süti) helyezünk el a számítógépére, mely többek között 
információt gyűjt, ami megjegyzi a felhasználó egyéni beállításait, és általánosságban megkönnyíti a weboldal 
használatát. A sütik önmagukban nem gyűjtik a számítógépen vagy a fájlokban tárolt adatokat.  
 
Az általunk használt cookie-k listája 

 Ssz. Cookie  

 elnevezése célja lejárata elhelyezője 

1. PHPSESSID 
Az Ön egyedi session cookie-jának 
azonosításához szükséges weboldalunkon. 

A 
munkamenet 
végén 

Honlapunk 

2. 
__utma, __utmb, 
__utmc, __utmt, __utmv, 
__utmz 

A fenti sütik információkat gyűjtenek arról, 
hogy a látogatók hogyan használják a portált. 
Minden információ (böngésző használat, új 
látogatók száma, stb.) névtelenül kerül 
összegyűjtésre és elküldésre a google analytics 
szerverre azzal a céllal, hogy javítani tudjunk a 
weboldal által nyújtott szolgáltatásokon. 

A 
munkamenet 
végén 

Google 
Analytics 

4. cookieWarningClosed 
Ebben tároljuk, hogy az adott számítógépről 
érkező látogató elfogadta-e a Cookie 
szabályzatunkat. 

1 év Honlapunk 

5.  language weboldal választott nyelve állandó Honlapunk 

6 uuid 
böngésző eszköz azonosítója visszatérő 
látogatók azonosítására 

állandó Honlap 

7 qr/ref/ref_id 
rendszer működési adatok, előzmények és 
referral paraméterek, rendszeren belüli 
átirányítások kezeléséhez, 

állandó Honlap 

8 browser_version_alert 
nem megfelelő böngészőre figyelmeztetés 
megtörtént-e 

2 napig 
érvényes 

Outdoor 
Active 
beágyazás 

 
Hozzájárulás, cookie beállítás, hozzájárulás visszavonása 

A honlap böngészésével elfogadja, hogy cookie-kat helyezzünk el az Ön számítógépén abból a célból, hogy 
elemezni tudjuk, hogyan használja a honlapot. Amennyiben nem egyezik bele, hogy cookie-kat használjunk, 
amikor Ön ezen az oldalon böngészik, előfordulhat, hogy weboldalunk nem fog teljes körűen és hibátlanul 
működni. 
Minden böngésző lehetővé teszi a cookie beállításainak változtatását illetve hozzájárulásának visszavonását. 
Felhívjuk figyelmét, hogy - mivel a cookie-k célja weboldalunk használhatóságának és folyamatainak 
megkönnyítése - a cookie-k alkalmazásának megakadályozása vagy törlése esetén előfordulhat, hogy 
felhasználóink nem lesznek képesek weboldalunk funkcióinak teljes körű használatára, illetve hogy a weboldal 
nem megfelelően fog működni böngészőjében. 


