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Template cookie policy page 
for use with OneTrust  

 

Use the following template to create the content of the “Cookie Policy” page of a website that uses 

OneTrust’s Cookie Compliance tool for managing cookie notice and consent. 

Note: 

• The text in grey highlight is to be tailored as instructed. 

• The template uses the default cookie categories/groups in OneTrust. If you have changed the 

cookie groups in the tool in the Cookie Policy tab, update the list of categories mentioned in the 

cookie policy template accordingly. 

Template 
 

[Insert the code generated by OneTrust > Cookie Compliance > Script Integration > Main Cookies Script 

Tag.  This code will enable the cookie banner to trigger, and will enable the correct functioning of the 

cookie settings button code and cookie policy code (including the language settings).]  

Cookie szabályzat 

A jelen Cookie szabályzat célja ismertetni a felhasználókkal a cookie-k és egyéb követési technológiák (mint 

például a gif-ek, web jelek, stb.) segítségével megvalósuló adat- és információgyűjtésre vonatkozó 

gyakorlatunkat.  

Az említett technológiák a működésben-funkcionalitásban a következő szerepet tölthetik be: 

• Segítik a böngészést, 

• Segítenek a felhasználónak regisztrálni a rendezvényeinkre, bejelentkezni és visszajelzést 

szolgáltatni, 

• Elemzik, hogyan használják termékeinket, szolgáltatásainkat és alkalmazásainkat, 

• Segítik reklámozási és marketing munkánkat (beleértve a viselkedés-alapú célzott reklámozást), 

• Harmadik fél által forgalmazott tartalmat kínálnak (például közösségi média tartalmat). 

Az alábbiakban a felhasznált cookie-k tételes és részletes felsorolását találja. A cookie-kat a következő 

típusokba soroljuk:  

• Feltétlenül szükséges cookie-k  

• Elemzési cookie-k  

• Funkcionális cookie-k  

• Reklám cookie-k  
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A cookie-kat kizárólag az Ön beleegyezését követően helyezzük el, melyet a cooke banneren vagy a 

preferencia központon keresztül tehet meg. Kivételt képeznek az a cookie-k, amelyek elhelyezését a 

vonatkozó jogszabály külön felhasználói hozzájárulás nélkül is engedélyezi.  A cookie beállításokat bármikor 

megváltoztathatja a cookie típusa szerint  (kivételt képeznek a webhely rendeltetésszerű működéséhez 

elengedhetetlenül szükséges cookie-k). Ehhez kattintson az alábbi “cookie beállítások” gombra: 

[Insert the code generated by OneTrust > Cookie Compliance > Script Integration > Cookie Settings 

Button.  This code will put a button in your page to enable visitors to access the Preference Center. Use it 

instead of or in conjunction with a notice bar. The main script tag must also be in the page.] 

[Insert the code generated by OneTrust > Cookie Compliance > Script Integration > Cookie Policy.  This 

code will insert a detailed cookie policy including description and table of cookies based on the current 

cookie assignment. Embed in a privacy policy or a standalone cookie policy page. The main script tag must 

also be in the page.] 

Kapcsolat más weboldalakhoz 

A weboldalon előfordulhatnak más oldalakra mutató utalások vagy linkek. Kérjük, vegyék figyelembe, hogy 

nem áll módunkban ellenőrizni más weboldalak cookie-jait vagy követési technológiáit és ez a Cookie 

szabályzat nem vonatkozik azokra a weboldalakra. 

Elérhetőségeink 

A Cookie szabályzatra vagy a weboldal adatgyűjtési gyakorlatára vonatkozó kérdéseinek, megjegyzéseinek 

vagy problémáinak közlésére használja az Adatvédelmi Tájékoztatóban megadott elérhetőséget. 

Jelen Cookie szabályzat módosítása 

Amennyiben módosul a jelen Cookie szabályzat, a módosított szabályzatot ezen a weboldalon tesszük 

közzé. Jelen Cookie szabályzat legutóbbi frissítésének dátuma: 2018. május 2.. 

 


