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AZ OPUS TIGÁZ Zrt. SÜTI SZABÁLYZATA 

A jelen Süti szabályzat vonatkozásában az OPUS TIGÁZ Gázhálózati Zártkörűen Működő 

Részvénytársaság (a továbbiakban: OPUS TIGÁZ Zrt.) minősül adatkezelőnek. 

Az Ön által a számunkra tudatosan megadott információk mellett követési technológiák („cookie-

k”, azaz „sütik”) segítségével gyűjtünk információkat a weboldalunk használatáról.  

Az OPUS TIGÁZ Zrt. weboldalának használatával Ön elfogadja a sütik alkalmazását, és azt, hogy 

azok az Ön számítógépén/eszközén tárolódnak. 

Mik azok a sütik? 

A süti egy kisméretű, szöveges adatcsomag, mely a meglátogatott webszerver és az Ön gépe közötti 

interaktivitás erősíti. A weblap meglátogatásakor a weblapot működtető szerver, az Ön böngészőjén 

keresztül, az Ön háttértárolóján letárolhat a látogatásával kapcsolatos olyan információkat, mint 

például melyek a kedven lapjai, mely témák iránt érdeklőik leginkább, vagy épp milyen űrlapokat 

töltött ki. 

Ezeket az információkat alacsony biztonsági szinten valamennyi később meglátogatott weblap 

szervere láthatja, elérheti, megfelelő biztonsági beállítások mellett azonban -  mely az OPUS 

TIGÁZ Zrt, honlapját is jellemzi – már nem szabadon elérhetőek, megtekinthetőségük erősen 

korlátozott. 

Használja-e bárki más az OPUS TIGÁZ Zrt.-weboldalán keresztül sütik segítségével 

gyűjtött információkat? 

Weboldalunk harmadik fél által biztosított szolgáltatásokat is igénybe vesz (pl. Google Analytics). 

Mindamellett, hogy a harmadik fél is kötelezi magát a GDPR elvárásainak betartására, 

weboldalainkon a sütikre vonatkozó házirendek magas szintű védelmet biztosítanak 

(Secure, HttpOnly) 

 

AZ OPUS TIGÁZ Zrt. weboldalán használt sütik és az adatkezelés feltételei 

 

1. Alapműködést biztosító és funkcionális sütik 

A munkamenet sütik hosszú értelmezhetetlen karaktersorból álló munkamenet azonosítók, 

melyek a honlapra lépéskor jönnek létre, és annak szolgáltatásaihoz biztosítanak alapot, mint 

például a weboldalon való navigáció, vagy az űrlapok használata. E sütik nélkül a weboldal nem 

működik megfelelően. 

Állapot tároló süti például az adatkezelés elfogadásának státuszát rögzítő süti. 

 

2. A statisztikai célú sütik a weboldal üzemeltetője által használt webstatisztikák készítését 

segítő sütik, melyek nem azonosítják magát a felhasználót. 

 



 

 

A fent ismertetett sütiket az OPUS TIGÁZ Zrt. kezeli és használja fel. 

Az adatkezelés jogalapja az Európa Parlament és Tanács (EU) 2016/679 rendelete (Általános 

Adatvédelmi Rendelet vagy GDPR) 6. cikk (1) bekezdés a) pontja (önkéntes hozzájáruláson alapuló 

adatkezelés), valamint az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 155. § (4) bekezdése. 

Hogyan tilthatom le a sütiket a böngészőmben? 

Amennyiben a sütik alkalmazását nem tiltja meg, úgy tekintendő, hogy azok alkalmazásához a jelen 

szabályzat ismeretében hozzájárult. 

Amennyiben nem akar sütiket fogadni, úgy módosíthatja böngészője beállításait, mellyel letiltja a 

sütik tárolását, vagy minden alkalommal figyelmeztetést kaphat róluk. A sütik letiltása azonban 

korlátozhatja a weblapon elérhető szolgáltatások működését. 

Hogyan tudom ellenőrizni, hogy milyen sütik tárolódnak a gépemen, és hogyan tudom 

törölni őket? 

Böngészőjében ellenőrizheti és törölheti a korábban eltárolt sütiket. További információkat 

böngészője súgó menüjében talál. 

Az adattovábbítás címzettje adatfeldolgozóként:  

Adatfeldolgozó neve: SYSARTIST Informatikai Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság 

(székhely: 1118 Budapest, Dayka Gábor utca 3.; cégjegyzékszám: 01-09-890524; 

adószám: 14136515-2-43) 

Milyen következményekkel jár, ha felhasználóként elutasítom a sütik használatát? 

Nem tárolódnak statisztikák arról, hogy Ön hogyan használja a weboldalt. 

Veszélyesek a sütik? 

Nem, nem veszélyesek.  

 

 


