Tájékoztató HTTP „sütik” alkalmazásáról
Ezen dokumentum tartalmazza a Gyalókay Szabolcs Gábor egyéni vállalkozó által
üzemeltetett highroller.hu domain alatt elérhető webáruház HTTP cookie-k alkalmazására
vonatkozó tájékoztatás. A HTTP „süti” egy információcsomag, amelyet a szolgáltató küld a
webböngészőnek, majd az a szerver minden kérése alkalmával visszaküld a szolgáltatónak. A
„sütil” a Felhasználó információtechnológiai eszközén egy külön könyvtárban tárolódnak.
A webáruház üzemeltetője, továbbiakban Üzemeltető:
Gyalókay Szabolcs Gábor egyéni vállalkozó
Adószáma:
56655658-2-28
Nyilvántartási száma: 55325224
Székhelye:
9025 GYŐR, KEMÉNY FERENC SÉTÁNY 2/B.
Az Üzemeltető ügyfélszolgálatának elérhetősége: info@highroller.hu
A webáruház, továbbiakban Szolgáltatás, a highroller.hu domain néven elérhető webhely és
aloldalai.
Az Üzemeltető által kínált Szolgáltatás igénybe vevője a továbbiakban Felhasználó.
Felhasználó csak 16. életévét betöltött természetes személy, vagy Magyarországon
bejegyzett jogi személy lehet. A Felhasználó a Szolgáltatás böngészésével foglalatoskodó
személy és a regisztráció nélküli megrendelő is.
A Szolgáltatás információtechnológiai megvalósításához az alapvetően állapotmentes HTTP
adatcserékbe állapot bevezetése céljából az Üzemeltető HTTP „sütiket” használ. A HTTP
„sütik” használatával válik lehetővé a Felhasználó azonosítása és bevásárlókosarának
nyilvántartására. A HTTP „sütiket” csak az a weboldal képes olvasni, amelyik azt a
Felhasználó információtechnológiai eszközén elhelyezte, és nem tartalmaz olyan adatot,
amely közvetlenül azonosítaná a Felhasználót. A Szolgáltatás weboldal első meglátogatása
alkalmával a böngészés megkezdésekor felugró üzenetben tájékoztatja a Felhasználót a
HTTP „sütik” alkalmazásáról. A HTTP „sütiket” a Felhasználó böngészője beállításaiban
bármikor törölheti és letilthatja, azonban a HTTP „sütik” használata nélkül a Szolgáltatás
bizonyos funkciói nem fognak megfelelően működni. A Szolgáltatás két féle HTTP „sütit”
alkalmaz, „szükséges sütiket”, amelyek a webáruház alapvető szolgáltatásai ellátásához
szükségesek, és „marketing sütiket”, amelyek abban segítenek, hogy a Felhasználó
érdeklődésének megfelelő termékeket és reklámokat jelenítsünk meg a webáruházban.
Az Üzemeltető a Szolgáltatás marketing tevékenységének hatékonyság méréséhez a Google
Analytics szolgáltatást veszi igénybe, amelyet a Felhasználó a "marketing sütik"
elfogadásával hagy jóvá. A Google Analytics szolgáltatás működéséhez a Google szintén
"sütiket" használ, a Google Ireland Ltd. "sütik" alkalmazásáról szóló tájékoztatója szerint
(Google Ireland Ltd., regisztrációs szám 368047, székhely Gordon House, Barrow street,
Dublin 4, Írország). Az Üzemeltető a Szolgáltatás marketing tevékenységének hatékonyság
méréséhez a Facebook Pixel szolgáltatást is igénybe veszi, amelyet a Felhasználó a
"marketing sütik" elfogadásával hagy jóvá. A Facebook Pixel szolgáltatás működéséhez a
Facebook szintén "sütiket" használ, a Facebook Ireland Ltd. "sütik" alkalmazásáról

szóló tájékoztatója szerint (regisztrációs szám 462932, székhely 4 Grand Canal Square, Grand
Canal Harbour, D02 X525 Dublin 2, Írország).

