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A Delta Csoport cookie-kra vonatkozó útmutatója 

Viarent Kft. 

A Delta Csoport cookie-kat használ a felhasználói élmény javításának érdekében, és azért, hogy 
az Ön számára egyénre szabott és ezáltal relevánsabb tartalmakat biztosítson. A honlapon 
használt cookie-k nem gyűjtenek olyan információkat, amelyekkel Ön személy szerint azonosítható 
lenne. Ebben az útmutatóban megpróbáljuk a lehető legvilágosabban elmagyarázni, hogy mire 
szolgálnak a cookie-k, milyen célból használjuk azokat a Delta Csoport honlapjain és milyen 
lehetőségek állnak rendelkezésére e cookie-k kezeléséhez és – igény esetén – törléséhez. A 
cookie-k szükségesek a www.viarent.hu használatához. 

Mi a Cookie? 

Szinte minden honlap használ cookie-technológiát. A cookie (süti) egy apró fájl, ami tárolja a 
böngésző-beállításokat. Egy honlapon tett első látogatás során az Ön Internet-böngészője letölti 
azt. A honlapnak ugyanazzal a készülékkel történő következő felkeresése esetén a böngésző 
ellenőrizheti, hogy rendelkezésre áll-e a honlaphoz tartozó cookie (tehát tartalmazza a honlap 
nevét) és visszaküldi a cookie-ban tárolt információkat a honlap részére. Ezáltal a honlap felismeri, 
hogy Ön ezzel a böngészővel már egyszer járt ott és néhány esetben megváltoztatja a 
megjelenített tartalmat. 

A cookie-k előnyei 

Néhány cookie rendkívül hasznos, hiszen javíthatja a felhasználói élményt olyan honlap ismételt 
előhívása esetén, amit már többször meglátogatott. Ha ugyanazt a készüléket és ugyanazt a 
böngészőt használja, mint a korábbi látogatáskor, a cookie-k pl. emlékeznek a preferenciáira, közlik 
velünk, hogy miként használja a honlapjainkat és a kijelzett tartalmakat az Ön személyes 
érdeklődése és igénye szerint alakítják. A honlapunkon használt cookie-k nem gyűjtenek olyan 
információkat, amelyekkel Ön személy szerint azonosítható lenne. 

Cookie-k kezelése és törlése 

Ha módosítani szeretné, hogy miként használja a böngésző a cookie-kat, pl. blokkolni vagy törölni 
akarja a Delta Csoport honlapjainak (ill. bármely tetszés szerinti egyéb honlap) cookie-jait, ezeket 
a változtatásokat az Internet-beállításokban tudja elvégezni. 

A cookie-k kezelésénél valamennyi böngésző lehetővé teszi az Ön számára, hogy elfogadjon vagy 
elutasítson minden cookie-t, illetve csak bizonyos fajta cookie-kat fogadjon el. Azt is beállíthatja, 
hogy minden alkalommal rákérdezzen, ha egy honlap tárolni kíván egy cookie-t. Egyszerű azon 
cookie-k törlése is, amelyeket a böngésző már tárolt a számítógépén. 

A cookie-k kezelésének és törlésének módja eltérő lehet attól függően, hogy milyen böngészőt 
használ. Ahhoz, hogy megtudja, miként hajthatja ezeket végre egy bizonyos böngészőben, 
használja a beépített súgó-funkciót, vagy látogassa meg 
a https://www.allaboutcookies.org/ honlapot, amely lépésről lépésre elmagyarázza, hogyan 
kezelhetők és törölhetők a cookie-k a legnépszerűbb böngészőkben. 

Cookie-k áttekintése 

http://www.viarent.hu/
https://www.allaboutcookies.org/
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Az alábbi táblázat azokat a legfontosabb cookie-kat mutatja be, amelyeket 
a www.viarent.hu honlap használ. Ebből kitűnik, hogy hol és milyen célból kerülnek 
felhasználásra a cookie-k. 

Harmadik 
felhasználók 

cookie-jai 
Cél Kategória 

Google Analytics 

Cookie-k, amelyek a 
Google Analytics-hez 

szükségesek. 
Részletes információk 

Analitika & Célkiválasztás 

Google Ads 

Cookie-k, amelyek a 
Google-Ads-

kampányokhoz 
szükségesek. 

Részletes információk 

Konverzió-keresés & Újbóli célkiválasztás 

Google Maps 

Cookie-k, amelyek a 
Google Maps 

térképszolgálathoz 
szükségesek. 

Térképábrázolás & Navigáció 

  

Itt nézheti meg az aktuális süti-beállításokat, és szükség esetén módosíthatja: Beállítások 

 

http://www.viarent.hu/
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage
https://viaberauto.hu/sutik-kezelese/

