
FULL COOKIE NOTICE 
 

BALATONBIKE365.HU FULL COOKIE NOTICE 
 

1. Cookies and local storage objects 
1.1 The cookie is a small text file, which is stored on your computer or 
mobile device. We use cookies strictly necessary for technical purposes, and 
to enable you to use the  balatonbike365.hu website (hereinafter: “website”). 
This may be used later on to customize the website based on the user’s choice 
and interests. A common type of cookie is the „session cookie”.  
 
 
When you sign in on our website the system sends session cookies between 
your device and the server in order to gather information. We do not store 
session cookies; they are deleted when you close the website or when you 
sign out. For more information about the operation of the cookies, please visit 
the following webpage: www.allaboutcookies.org. 
 
1.2 You can restrict or block cookies by changing browser or mobile 
device settings. You can also delete previously stored cookies through your 
browser. Further information can be found on the support pages of your 
browser or mobile device.  Please note that certain features and functions of 
the website require cookies and may not operate properly if cookies are 
deleted or rejected. 
 
1.3 We also use local storage objects supported by your browser (local 
storage and session storage) in order to store data necessary for the 
operation of the website on your device.  
 
1.4.1 Essential cookies; Cookies or settings strictly necessary for the 
operation of the website: without essential cookies the website will not 
operate at all or as intended, and these cookies are necessary to run the 
website or to save settings you have made on the website. These cookies may 
only apply to operations such as language, text size and privacy preferences. 
These cookies cannot be disabled, and they are usually set based on your 
permission on the website. If you block these cookies as a user, the website 
will not operate properly. We use necessary cookies in line with Article 6(1)(f) 

TELJES SÜTI TÁJÉKOZTATÓ 
 

BALATONBIKE365.HUWEBOLDALSÜTI TÁJÉKOZTATÓJA 
 
 

1. Sütik és helyi tárolók 
1.1 A ‘süti’ egy információkat tartalmazó olyan kis szöveges fájl, amelynek a tárolása az 
Ön számítógépén vagy mobil eszközén történik. A sütiket kizárólag technikai célokra 
használjuk, illetve arra, hogy lehetővé tegyük az Ön számára a balatonbike365.hu weboldal (a 
továbbiakban: „weboldal”) használatát. Ezt a későbbiekben arra lehet felhasználni, hogy a 
weboldalt a felhasználó választásai és érdeklődése alapján testre szabja. A süti egy közkeletű 
típusa a „munkamenet süti”.  
 
Amikor Ön bejelentkezik a weboldalunkon, akkor információk gyűjtése céljából a rendszer 
munkamenet sütiket küld el az Ön eszköze és a szerver között. A munkamenet sütiket nem 
mentjük le, hanem a weboldal bezárásakor, illetve kilépéskor töröljük. Ha többet szeretne 
megtudni arról, hogy miként működnek a sütik, kérjük, látogasson el a következő oldalra: 
www.allaboutcookies.org. 
 
 
1.2 Böngészője és mobileszköze beállításainak megváltoztatásával tudja korlátozni vagy 
zárolni a sütiket. Böngészőjén keresztül a korábban tárolt sütiket is törölni lehet. További 
információkat böngészőjének vagy mobileszközének támogatási oldalain találhat. Kérjük, 
vegye figyelembe, hogy a weboldalunk bizonyos területei és funkciói igénylik a sütiket, és a 
sütik törlése vagy elutasítása esetén elképzelhető, hogy nem működnek megfelelően. 
 
1.3 A böngészője által támogatott helyi adattárolókat is alkalmazunk (local storage és 
session storage) abból a célból, hogy a weboldal működéséhez szükséges adatokat az Ön 
eszközén tároljuk.  
 
1.4.1 Alapvető sütik; A weboldal működéséhez feltétlenül szükséges sütik vagy 
beállítások: ezek nélkül a weboldal egyáltalán nem vagy nem rendeltetésének megfelelően 
működik, ezen sütik szükségesek a weboldal futtatásához vagy, hogy megjegyezze az Ön által 
a weboldalon elvégzett beállításokat. Ezen sütik csak olyan műveletekre vonatkozhatnak, mint 
például a nyelv, szöveg mérete és az adatvédelmi preferenciák beállítása. Ezeket a sütiket nem 
lehet kikapcsolni, és a beállításuk rendszerint az Ön weboldalon tett engedélyei alapján 
történik meg. Amennyiben ezeket a sütiket Ön felhasználóként blokkolja, a weboldal nem 



of the GDPR, and Section 13/A(3) of Act CVIII of 2001 on electronic commerce, 
in order to provide service. 
 
We use the following essential cookies: 
 

Name Stored 
data 

Purpose Expiry 

refreshToken 
 

We store 
the 

received 
JWT token, 
by which 
the user 
can be 

intentified 
 

With the 
use of this 
token the 

application 
comfirms 

to the 
backend 
that it is 

entitled to 
act on 

behalf of 
the user, 

therefore it 
is required 

for all 
login-

related 
functions. 

1 year 

 
1.4.2 Performance cookies: we use cookies to track your browser’s 
behavior in order to improve our services and see how you move around the 
website. We may use performance cookies based on your consent in line with 
GDPR Article 6(1)(a) and Section 13/A(4) of Act CVIII of 2001 on electronic 
commerce. You can withdraw you consent at any time. The withdrawal of 
consent does not affect the lawfulness of processing based on consent before 
its withdrawal. 
 

Name Stored data Purpose Expiry 

működik megfelelően. Az alapvető sütiket a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja alapján, az 
elektronikus kereskedelemről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdésére 
figyelemmel a szolgáltatás nyújtása céljából kezeljük. 
 
Az általunk használt alapvető sütik az alábbiak: 
 

Név Tárolt adat Cél Lejárat 

refreshToken 
 

Tároljuk a 
bejelentkezés 

során visszakapott, 
a felhasználó 
azonosítására 
szolgáló JWT 

tokent. 

Az alkalmazás ezzel a 
tokennel igazolja a 
backend felé, hogy 

jogosult a 
felhasználó nevében 
eljárni, ezért minden 

bejelentkezéshez 
kötött funkcióhoz 

szükséges a megléte.  

1 év 

 
 
1.4.2 Teljesítmény sütik: a böngészővel kapcsolatos magatartásának nyomon követésére 
használjuk azért, hogy segítse szolgáltatásaink fejlesztését és hogy megértsük azt, hogy 
hogyan használják a weboldalunkat. A teljesítmény sütiket a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) 
pontja alapján, illetőleg az elektronikus kereskedelemről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. 
§ (4) bekezdése alapján az Ön hozzájárulása alapján kezeljük. Ön a hozzájárulását bármikor 
visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás 
előtti adatkezelés jogszerűségét. 
 

Név Tárolt adat Cél Lejárat 



uiState 
 

Admin bar is 
open or closed. 

Successful or 
unsuccessful 
user activity 

alerts and their 
time 

POI unique ID 

It is used to store 
current or long-

term information 
about the 

appearance of the 
user interface, so 

that we can achieve 
a consistent state 
when rendering 
client-side and 

server-side, and it 
helps us to prevent 

information loss 
when refreshing a 

page. 

1 year 

redirectBack 
 

Visited page With this cookie 
after 

login/regisration we 
are able to redirect 

the user. 

Session 

stayLoggedIn The choice of 
the user if the 
user wants to 
stay logged in. 

To be able to keep 
the user logged in. 

1 year 

 
1.4.3 Marketing cookies: The legal basis of the data processing is your 
consent based on GDPR Article 6(1)(a), which you provide through the pop-
up banner on the website. You can withdraw your consent at any time. The 
withdrawal of consent does not affect the lawfulness of processing based on 

uiState 
 

Az admin 
oldalsáv nyitott 

vagy csukott 
állapota 

Sikeres vagy 
sikertelen  

felhasználói 
műveletek 
üzenete, 
időpontja 
POI egyedi 
azonosító 

A felhasználói felület 
megjelenésével kapcsolatos 

pillanatnyi vagy hosszabb 
távú információk tárolására 
szolgál, hogy kliens oldali és 

szerver oldali renderelés 
esetén is konzisztens 

állapotot tudjunk kirajzolni, 
illetve, hogy bizonyos 

információk oldalfrissítés 
után se vesszenek el. 

 
 
 
 

1 év 

redirectBack 
 

Meglátogatott 
oldal 

 

E süti segítségével a 
bejelentkezés/regisztráció 

után vissza tudjuk irányítani 
a felhasználót 

Munkamenet vége 

stayLoggedIn A felhasználó 
választása, 

hogy 
bejelentkezve 

szeretne-e 
maradni. 

Ennek a sütinek a 
segítségével tudjuk 

megvalósítani, hogy a 
felhasználó bejelentkezve 

tudjon maradni 

1 év 

 
1.4.3 Marketing célú sütik: az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja 
alapján az Ön hozzájárulása, amelyet a weboldalon felugró ablakban ad meg. A hozzájárulást 
bármikor visszavonhatja, a visszavonás azonban nem érinti az azt megelőző adatkezelés 
jogszerűségét. Visszavonás esetén nem kapunk adatot a böngészésre vonatokozóan. 



consent before its withdrawal. In case of withdrawal, we will not get any data 
concerning browsing.  
 

Name Stored data Purpose Expiry 

fr Facebook 
marketing 

tracking data 

Enable ad delivery 
or retargeting. 

90 days 

xs Facebook 
unique 

session ID 

Facebook 
marketing/tracking 

90 days 

sb Browsing 
device 

information 

To store browser 
details. 

2 years 

 
1.4.4 Third party cookies: embedded content from other sources. We use 
third party cookies based on your consent in line with GDPR Article 6(1)(a) 
and Section 13/A(4) of Act CVIII of 2001 on electronic commerce. You can 
withdraw your consent at any time. The withdrawal of consent does not 
affect the lawfulness of processing based on consent before its withdrawal. 
 
 
 
 

Name Stored 
data 

Purpose Expiry 

__Secure-3PSIDCC 
 

Targeting 
data 

Builds a 
profile of 
website 
visitor 

2 years 
 

 
 
 

Név Tárolt adat Cél Lejárat 

fr Facebook marketing 
követési adat 

A 
hirdetésmegjelenítés 

vagy retargeting 
engedélyezése 

90 nap 

xs Facebook egyedi 
munkamenet 

azonosító 

Facebook 
marketing/tracking 

90 nap 

sb Böngésző eszköz 
információ 

To store browser 
details. 

2 év 

 
1.4.4 Harmadik felek sütijei: a más forrásokból származó weboldalon beágyazott tartalom 
használja őket. Harmadik felek sütijeit a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján, illetőleg 
az elektronikus kereskedelemről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (4) bekezdése alapján 
az Ön hozzájárulása alapján kezeljük. Ön a hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás 
visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés 
jogszerűségét. 
 
 
 

Név Tárolt adat Cél Lejárat 
__Secure-3PSIDCC 

 
Targetálási adat A honlap 

látogatójának 
érdeklődési profilját 
építi, hogy releváns 
személyre szabott 

2 év 



interests to 
show 

relevant and 
personalized 
ads through 
retargeting. 

 
G_AUTHUSER_H <kérjük 

megadni> 
Used by 

Google Sign-
in to track 
signed-in 

user 

Session 

S Unique ID <kérjük 
megadni> 

1 year 

presence The 
browser 

tab is 
activive 

To store and 
track if the 

browser tab 
is active. 

 

Session 

c_user 
 
 

Facebook 
unique ID 

To store a 
unique user 

ID. 

90 days 

dpr Device 
screen 

informatio
n 

To deliver an 
optimal 

experience 
for your 
device's 
screen 

7 days 

datr Browsing 
device 

informatio
n 

To provide 
fraud 

prevention 

2 years 

hirdetéseket kapjon a 
retargetálás 
alkalmával. 

 
 
 
 

G_AUTHUSER_H <kérjük 
megadni> 

A Google által 
beléptetett 

felhasználó követése 
a Google által 

 

Munkamene
t vége 

S Egyedi 
azonosító 

<kérjük megadni> 1 év 

presence 
 
 
 

A böngésző fül 
aktív 

A böngészőfül 
aktivitásának 
követése és 
eltárolása 

 

Munkamene
t vége 

c_user Facebook 
egyedi 

azonosító 

A Facebook 
felhasználó egyedi 

azonosítójának 
tárolása 

90 nap 

dpr Eszköz 
képernyő 

információ 

Az optimális élmény 
elérése az eszköze 

képernyőjén 
 
 
 

7 nap 

datr Böngésző 
eszköz 

információ 
 

Csalás megelőzés 2 év 



spin <kérjük 
megadni> 

<kérjük 
megadni> 

1 day 

locale This cookie 
contains 

the display 
locale of 
the last 

logged in 
user on this 

browser. 

To store the 
locale of the 
last logged in 

user of the 
browser.  

1 week 

wd <kérjük 
megadni> 

To determine 
screen 

resolution. 

1 week 

SEARCH_SAMESITE <kérjük 
megadni> 

This cookie is 
used to 

prevent the 
browser 

from sending 
this cookie 
along with 
cross-site 
requests. 

60 days 

__Secure-3PAPISID 
 

Targetálási 
adat 

Builds a 
profile of 
website 
visitor 

interests to 
show 

relevant and 
personalized 
ads through 
retargeting. 

2 years 

spin <kérjük 
megadni> 

<kérjük megadni> 1 nap 

locale 
 

Ez a süti a 
megjelenítési 

nyelvi 
lokalizációja az 

ebben a 
böngészőben 

utoljára 
bejelentkezett 

usernek. 

Az utolsó 
bejelentkezés nyelvi 

lokalizációjának 
tárolására szolgál ez 

a süti.  

1 hét 

wd <kérjük 
megadni> 

Képernyő 
felbontásának 
meghatározása 

 
 

1 hét 

SEARCH_SAMESITE <kérjük 
megadni> 

A süti használatának 
célja, hogy 

megakadályozzuk a 
böngészőt abban, 

hogy ezt a sütit 
webhelyek közötti 
kérelmekkel együtt 

küldje el. 

60 nap 

__Secure-3PAPISID 
 

Targetálási adat A honlap 
látogatójának 

érdeklődési profilját 
építi hogy releváns 
személyreszabott 

hirdetéseket kapjon a 
retargetálás 
alkalmával. 

2 év 



NID Unique ID   To maintain 
a user’s 
google 

preferences 
and other 

information 
such as your 

preferred 
language, 
how many 

search 
results you 
prefer to 

have shown 
on a results 

page (for 
example, 10 
or 20), and 

whether you 
want to have 

Google’s 
SafeSearch 
filter turned 

on 

6 months 

1P_JAR <kérjük 
megadni> 

<kérjük 
megadni> 

<kérjük 
megadni

> 

SID 
 

It contains 
digitally 

signed and 
encrypted 
records of 

a user’s 
Google 

Account ID 
and most 

This cookie 
allows us to 
block many 

types of 
attack, such 
as attempts 
to steal the 
content of 

forms 

1 év 

NID Egyedi 
azonosító  

A felhasználó Google 
preferenciáinak 
karbantartására 

használatos, valamint 
egyéb információkat, 

mint a preferált 
nyelv, hány találatot 
mutasson egy találati 
oldalon (példáut 10 

vagy 20), és hogy 
kívánja-e hogy a 

goole biztosnságos 
keresés szűrő be 

legyen-e kapcsolva. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 hónap 

1P_JAR <kérjük 
megadni> 

<kérjük megadni> <kérjük 
megadni> 

SID 
 

A felhasználó 
Google 

fiókjához 
tartozó 

digitálisan aláírt 
azonosító és 

titkosított 
adatainak és a 

legutóbbi 

 Ennek a sütinek a 
segítségével számos 

támadást meg 
tudunk akadályozni, 

például Google 
szolgáltatásokon 
keresztül kitöltött 

űrlapok tartalmának 

1 year 



recent sign-
in time 

submitted in 
Google 
services 

HSID It contains 
digitally 

signed and 
encrypted 
records of 

a user’s 
Google 

Account ID 
and most 

recent sign-
in time 

This cookie 
allows us to 
block many 

types of 
attack, such 
as attempts 
to steal the 
content of 

forms 
submitted in 

Google 
services 

2 years 

bejelentkezési 
időpontja 

ellopására irányuló 
kísérleteket is. 

 
HSID A felhasználó 

Google 
fiókjához 
tartozó 

digitálisan aláírt 
azonosító és 

titkosított 
adatainak és a 

legutóbbi 
bejelentkezési 

időpontja 
 

Ennek a sütinek a 
segítségével számos 

támadást meg 
tudunk akadályozni, 

például Google 
szolgáltatásokon 
keresztül kitöltött 

űrlapok tartalmának 
ellopására irányuló 

kísérleteket is. 

2 év 



SSID <kérjük 
megadni> 

Used to store 
information 
about how 
you use the 
website and 

any 
advertising 

that you may 
have seen 

before 
visiting this 
website, in 
addition to 

being used to 
help 

customise 
advertising 
on Google 

properties by 
rememberin
g your most 

recent 
searches, 

your 
previous 

interactions 
with an 

advertiser's 
ads or search 

results and 
your visits to 

an 
advertisers 

website 

2 years 

ajs_anonymous_id Random 
generated 

id for 

Used to 
count 

<kérjük 
megadni

> 

SSID <kérjük 
megadni> 

Információk 
tárolására szolgál a 

webhely 
használatáról és 

minden olyan 
reklámról, amelyet 

már láthatott a 
webhely 

meglátogatása előtt, 
valamint a Google 
termékeken belül 

történő hirdetések 
testreszabásának 
elősegítésére, a 

legutóbbi keresések, 
a hirdető 

hirdetéseivel való 
korábbi 

interakcióinak vagy a 
keresési eredmények 

és egy hirdetői 
webhelyének 

meglátogatásának 
megjegyzése 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 év 

ajs_anonymous_id Véletlenszerűe
n kiosztott 
azonosító a 

A felhasználók 
számának mérésére 

szolgál. 

<kérjük 
megadni> 



anonymous 
visitors. 

 

different 
users. 

SSIDC  It is a 
security 

cookie to 
protect a 

user’s data 
from 

unauthorized 
access. 

1 év 

CONSENT <kérjük 
megadni> 

<kérjük 
megadni> 

<kérjük 
megadni

> 

cb_anonymous_id <kérjük 
megadni> 

For the 
operation of 

push 
notifications 

and 
messages 

1 year 

névtelen 
felhasználók 

számára. 
SSIDC  Biztonsági süti, amely 

megvédi a 
felhasználó adatait az 

illetéktelen 
hozzáféréstől. 

1 év 

CONSENT <kérjük 
megadni> 

<kérjük megadni> <kérjük 
megadni> 

cb_anonymous_id 
 

<kérjük 
megadni> 

Push értesítések az 
üzenetek 

működéséhez 

1 év 



_gaexp 
 

<kérjük 
megadni> 

Used to 
determine a 

user's 
inclusion in 

an 
experiment 

and the 
expiry of 

experiments 
a user has 

been 
included in  

Google 
Analytics. 

The end 
of the 

current 
month 

cb_user_id <kérjük 
megadni> 

For the 
operation of 

push 
notifications 

and 
messages 

1 day 

intercom-id-XXXX <kérjük 
megadni> 

For the 
operation of 

push 
notifications 

and 
messages 

<kérjük 
megadni

> 

cb_group_id 
 

<kérjük 
megadni> 

For the 
operation of 

push 
notifications 

and 
messages 

 
 

1 year 

_gaexp 
 

<kérjük 
megadni> 

Meghatározza egy 
felhasználó 

bevonását egy 
kísérletbe, és a 
Google Analitics 
kísérlet lejártát, 

amelyben a 
felhasználó 

bevonásra került. 
 
 
 
 
 

Az aktuális 
hónap vége 

cb_user_id <kérjük 
megadni> 

Push értesítések az 
üzenetek 

működéséhez 
 
 
 

1 nap 

intercom-id-XXXX <kérjük 
megadni> 

Push értesítések az 
üzenetek 

működéséhez 
 
 

<kérjük 
megadni> 

cb_group_id 
 

<kérjük 
megadni> 

Push értesítések az 
üzenetek 

működéséhez 
 
 
 
 
 

1 év 



_biz_flagsA 
 

<kérjük 
megadni> 

For the 
operation of 

push 
notifications 

and 
messages 

1 year 

_mkto_trk <kérjük 
megadni> 

Marketing 
unique user 

tracking 
cookie 

2 years 

_biz_nA <kérjük 
megadni> 

To secure the 
website by 
cloudfare. 

1 year 

_hjTLDTest <kérjük 
megadni> 

<kérjük 
megadni> 

Session 

_biz_uid <kérjük 
megadni> 

Marketing 
attribution 

tracking 

1 year 

_gac_UA-49610253-1 <kérjük 
megadni> 

<kérjük 
megadni> 

 
 
 
 

60 days 

_biz_flagsA 
 

<kérjük 
megadni> 

Push értesítések az 
üzenetek 
működéséhez 
 
 
 

1 év 

_mkto_trk <kérjük 
megadni> 

Marketing egyedi 
felhasználói 

nyomonkövetési süti. 

2 év 

_biz_nA 
 

<kérjük 
megadni> 

To secure the 
website by cloudfare. 

1 év 

_hjTLDTest 
 
 
 
 
 
 

<kérjük 
megadni> 

<kérjük megadni> 
 
 
 
 
 
 
 

Munkamene
t vége 

_biz_uid 
 
 
 

<kérjük 
megadni> 

Marketing 
tulajdonság követése 

1 év 

_gac_UA-49610253-1 <kérjük 
megadni> 

<kérjük megadni> 
 
 
 

 

60 nap 



_hjid <kérjük 
megadni> 

To store a 
unique user 

ID. 

1 year 

_biz_pendingA <kérjük 
megadni> 

For the 
operation of 

push 
notifications 

and 
messages 

 

1 year 

SIDCC <kérjük 
megadni> 

<kérjük 
megadni> 

<kérjük 
megadni

> 

SAPISID <kérjük 
megadni> 

Google 
optimization 

2 years 

_hjAbsoluteSessionInProgres
s 

<kérjük 
megadni> 

This cookie is 
used to 

detect the 
first 

pageview 
session of a 

user. 

1 day 

_hjid 
 

<kérjük 
megadni> 

Egyedi felhasználói 
azonosító 

tárolásához. 
 
 
 

1 év 

_biz_pendingA 
 

<kérjük 
megadni> 

Push értesítések az 
üzenetek 

működéséhez 
 
 
 
 

1 év 

SIDCC <kérjük 
megadni> 

<kérjük megadni> <kérjük 
megadni> 

SAPISID 
 
 
 
 
 

<kérjük 
megadni> 

Google optimalizálás 2 év 

_hjAbsoluteSessionInProgres
s 

<kérjük 
megadni> 

Ez a süti a felhasználó 
első 

oldalmegtekintési 
munkamenetének 
észlelésére szolgál. 

 
 

1 nap 



APISID 
 

Targeting 
data 

Used by for 
targeting 

purposes to 
build a 

profile of the 
website 
visitor's 

interests in 
order to 

show 
relevant and 
personalised 

Google 
advertising. 

2 years 

__gads Interaction 
with the 

Ads. 

Serve 
purposes 
such as 

measuring 
interactions 
with the ads 

on our 
domain and 
prevent the 

same ads 
from being 
shown to 
you too 
often. 

1 year 

_fbp 
 

<kérjük 
megadni> 

For the 
operation of 

push 
notifications 

and 
messages 

90 days 

APISID 
 

Targetálási adat A honlap 
látogatójának 

érdeklődési profilját 
építi hogy releváns 
személyreszabott 

Google hirdetéseket 
kapjon. 

 
 
 
 
 
 
 

2 év 

__gads 
 

Interakció a 
hirdetésekkel. 

Olyan célokat szolgál, 
mint például a 

domainünkön levő 
hirdetésekkel való 

interakció mérése, és 
megakadályozza, 

hogy ugyanazokat a 
hirdetéseket túl 

gyakran jelenítsék 
meg Önnek. 

 
 
 
 

1 év 

_fbp 
 

<kérjük 
megadni> 

Push értesítések az 
üzenetek 

működéséhez 
 
 
 

90 nap 



intercom-id-
344a89aeac3f033e4dec 
4370781543b948aece6d 

 
 
 

<kérjük 
megadni> 

<kérjük 
megadni> 

1 year 

_biz_sid <kérjük 
megadni> 

This cookie 
enables us to 

identify 
individual 

clients 
behind a 
shared IP 

address and 
apply 

security 
settings on a 

per-client 
basis 

1 day 

__cfduid <kérjük 
megadni> 

To Identify 
trusted web 

traffic 

6 days 

intercom-id-
344a89aeac3f033e4dec 
4370781543b948aece6d 

 
 
 

<kérjük 
megadni> 

<kérjük megadni> 1 év 

_biz_sid <kérjük 
megadni> 

Ez a süti lehetővé 
teszi számunkra, 

hogy azonosítsuk az 
egyes ügyfeleket a 
megosztott IP-cím 

mögött, és a 
biztonsági 

beállításokat 
ügyfelenként 
alkalmazzuk 

 
 
 

1 nap 

__cfduid <kérjük 
megadni> 

 Megbízható webes 
forgalom azonosítása 

6 nap 



intercom-session-
344a89aeac3f033e4dec 
4370781543b948aece6d 

<kérjük 
megadni> 

This cookie is 
created by 

Intercom and 
it enables the 
functionality 

of a chat 

1 week 

_gid <kérjük 
megadni> 

To count and 
track 

pageviews 
for Google 
Analytics. 

1 day 

_ga 
 

Google 
Analitics 
user data 

Used to 
distinguish 

users. 

2 years 

utm_source_first_touch <kérjük 
megadni> 

<kérjük 
megadni> 

Session 

utm_campaign_first_touch <kérjük 
megadni> 

<kérjük 
megadni> 

Session 

utm_medium_first_touch <kérjük 
megadni> 

<kérjük 
megadni> 

Session 

 
1.5 If you do not want to accept cookies, you may change your browser 
or mobile device settings to automatically decline cookies or notify you in 
case a website intends to store cookies on your computer or mobile device. 
You also may delete previously stored cookies through your web browser 
settings. Further information can be found on the support pages of your web 

intercom-session-
344a89aeac3f033e4dec 
4370781543b948aece6d 

<kérjük 
megadni> 

Ezt a sütit az 
Intercom készítette, 
és lehetővé teszi a  

chates csevegés 
funkcionalitását 

 

1 hét 

_gid <kérjük 
megadni> 

Az 
oldalmegtekintések 

számlálása és 
nyomon követése a 

Google Analytics 
számára. 

1 nap 

_ga 
 

Google Analitics 
felhasználói 

adatok 

Felhasználók 
megkülönböztetésér

e szolgál. 

2 év 

utm_source_first_touch <kérjük 
megadni> 

<kérjük megadni> Munkament 
vége 

utm_campaign_first_touch <kérjük 
megadni> 

<kérjük megadni> Munkamene
t vége 

utm_medium_first_touch <kérjük 
megadni> 

<kérjük megadni> Munkamene
t vége 

 
1.5 Ha nem szeretné elfogadni a sütiket, akkor megváltoztathatja böngészőjének vagy 
készülékének beállításait úgy, hogy az automatikusan elutasítsa a sütik tárolását, vagy pedig 
tájékoztassa Önt akkor, amikor egy weboldal sütiket kíván tárolni az Ön számítógépén vagy 
mobileszközén. Webes böngészőjén beállításain keresztül a korábban tárolt sütik is 
törölhetők. További információkat webes böngészője vagy mobileszköze támogató oldalain 



browser or mobile device. Please note that certain features and functions of 
the website require cookies and may not operate properly if cookies are 
deleted or rejected. 
 
1.6 For further information regarding cookies used at the website please 
contact us at our electronic contact details at: 
adatvedelem@balatonbike365.hu   
 

 

találhat. Kérjük, vegye figyelembe, hogy e weboldal bizonyos területei funkciói igénylik a 
sütiket és ezen sütik törlése vagy elutasítása esetén esetleg nem működnek. 
 
1.6 A weboldalon használt sütikkel kapcsolatos további információk végett, kérjük, vegye 
fel velünk a kapcsolatot a következő elektronikus elérhetőségünkön: 
adatvedelem@balatonbike365.hu  

 


