
Süti szabályzat 

Ez a honlap („Honlap”) a Grenkeleasing Magyarország Kft. („GRENKE”) fióktelepéhez tartozik. A 

Honlap az egyes funkciók megfelelő elérése és használhatósága érdekében sütiket használ. Az 

alábbiakban részletes tájékoztatást nyújtunk a sütikről, a Honlapon használt süti típusokról, valamint a 

sütik böngészőben történő kikapcsolásának módjáról. 

 

Sütikre vonatkozó általános információ 

A sütik a weboldal használata során generált kisméretű szövegfájlok. A sütik az adott munkamenetre 

vonatkozó olyan adatokat tartalmaznak, amelyek a következő látogatás megkönnyítése érdekében 

használhatók fel. A Honlapon használt sütik célja a következő: 

 

 A Honlap megfelelő működésének biztosítása 

 Nyelvi preferenciák elmentése 

 

 

A sütik kizárólag anonim felhasználói információkat tartalmaznak. A felhasználó számítógépén vagy 

az általa használt egyéb eszközön keresztül a felhasználó személyes adatainak megismerését nem 

teszik lehetővé. A GRENKE Honlapján használt sütik beállítása a böngészőn keresztül bármikor 

módosítható és/vagy letiltható, ami a Honlap tartalmának elérését nem akadályozza. A sütik 

kikapcsolása azonban a Honlap optimális böngészését és bizonyos funkcióinak megfelelő működését 

esetlegesen akadályozhatja. 

 

Hozzájárulás 

A Honlap további használatával, valamint alkalmazásunk igénybevételével Ön elfogadja a sütik 

használatát és telepítését a süti szabályzatban foglaltak szerint.  

 

A sütik használatára és telepítésére vonatkozó hozzájárulás a böngésző beállításainak 

módosításával a „Sütik kikapcsolása és eltávolítása” címszó alatt leírtak szerint - a telepített sütik 

eszközről történő eltávolításával - bármikor visszavonható.  

 

A Szolgáltató (GRENKE) által használt sütik 

A GRENKE a sütiket kifejezetten az alábbi táblázatban leírt célokra használja fel. Amennyiben a 

szolgáltatásainak bővítése vagy javítása érdekében a GRENKE a jövőben további sütik használatáról 

dönt, a felhasználókat erről megfelelően tájékoztatja. 

 

Az alább felsorolt sütik az Ön eszközén kerülnek telepítésre, amelyeket a GRENKE kizárólag a 

Honlap teljesítményének optimalizálására használ fel. A sütik használatával szerzett információk célja 

a szolgáltatásaink minőségének javítása és az ügyfélélmény fokozása. A sütik a böngészőben 

maradva lehetővé teszik a GRENKE számára a Honlap visszatérő látogatóinak felismerését és a 

felhasználó preferenciáinak megfelelő tartalmak nyújtását.  Az alábbiakban a Honlapon használt 

különböző sütiket mutatjuk be: 

 

Name cookie Purpose cookie Management of cookies by 

PreferredUiCulture 
Stores the preferred culture 

information of the user for the login 
form 

GRENKE 

SignInMessage<Token>    
       

Identify user for authentication 
process 

GRENKE 

Tenant 
Defines to which branded version of 

the portal the user is directed to 
GRENKE 



idsrv Identify the user by his ID GRENKE 

idsrv.xsrf Prevent Cross-Site-Request-Forgery GRENKE 

idsvr.clients 
Saves the clients the user is logged in 

to. Currently only GO Partner 
GRENKE 

idsvr.session 
Identify the current session. Used for 

logout 
GRENKE 

 

Sütik kikapcsolása és eltávolítása 

A jelen Süti szabályzatban foglaltak értelmében a felhasználónak jogában áll a fenti adatgyűjtéshez 

történő hozzájárulást a böngésző megfelelő süti beállítása útján megtagadni. 

Kérjük figyelembe venni, hogy bizonyos sütik telepítésének elutasítása a honlap egyes részeinek, 

illetve funkcióinak elérését akadályozhatja.  

A sütik kikapcsolásáról további információ az alábbi linkeken található: 

 

 Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en  

 Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/en-us/windows7/block-enable-or-allow-

cookies   

 Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences  

 Safari: https://support.apple.com/kb/PH19214?viewlocale=en_US&locale=es_ES  

 

Tájékozott hozzájárulás 

A Honlap használatával Ön kifejezetten és egyértelműen hozzájárul a sütik használatához a jelen 

szabályzatban foglalt feltételek szerint. 
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