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SÜTI ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 

Tájékoztatjuk, hogy a QUANTIS Holding Zrt. (a továbbiakban: Társaság) a 
https://www.penz.hu/ (a továbbiakban: Honlap) működtetésével összefüggésben az alábbi 
süti-kezelést valósítja meg: 

1. A TÁRSASÁG ADATAI 

Cégnév:     QUANTIS Holding Zrt. 
Székhely:    1068 Budapest, Benczúr utca 44. 
E-mail cím:   info@quantis-group.com 

2. A SÜTIKRŐL ÁLTALÁBAN 

2.1 Amikor a látogató meglátogat egy honlapot, kisméretű szöveges fájlok, úgynevezett 
„sütik” (idegen kifejezéssel: „cookie”, a továbbiakban: „süti”) kerülhetnek a 
számítógépére. A sütik többféle funkcióval rendelkeznek, többek között információt 
gyűjtenek, megjegyzik a látogatói beállításokat, lehetőséget adhatnak a honlap 
tulajdonosának a látogatói szokások megismerésére a látogatói élmény növelésére.  
A látogató bármikor kezelheti saját süti beállításait böngészője beállításaiban. 

2.2 Az alábbi linkeken keresztül a látogató megismerheti, hogy a leggyakrabban használt 
böngészők esetében (Mozilla Firefox, Google Chrome, Internet Explorer, Safari) 
hogyan találja meg a sütik kezelésére vonatkozó menüpontot, funkciót: 

a) Google Chrome: 
https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=hu 

b) Firefox: 
https://support.mozilla.org/hu/kb/S%C3%BCtik%20kezel%C3%A9se 

c) Internet Explorer 11: 
http://windows.microsoft.com/hu-hu/internet-explorer/delete-manage-
cookies#ie=ie-11 

d) Safari: 
http://support.apple.com/kb/index?page=search&q=cookies%20safari 

2.3 A böngésző programok többsége alapértelmezés mellett elfogadja a sütiket, de a 
látogató saját böngészőjében olyan beállítást is választhat, amely elutasítja a sütik 
fogadását, illetve jelzi azok érkezését. Az alábbi honlapokon keresztül pedig a látogató 
további információkat szerezhet a sütik szerepéről: http://www.allaboutcookies.org/; 
http://www.youronlinechoices.com/hu/ 
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3. A HONLAP ÁLTAL ALKALMAZOTT SÜTI 

3.1. Honlapunkon az alábbi, a szolgáltatás nyújtásához nélkülözhetetlen – személyes 
adatok kezelésével nem járó – munkamenet sütit használjuk: 

Süti neve Domain Leírása Élettartama 

ASP_NET.SessionId www.penz.hu Munkamenet süti, amely 
arra szolgál, hogy a Honlap 
meg tudja különböztetni, 
hogy melyik böngészőhöz 
melyik munkamenet 
tartozik.  

A süti a session id-t tárolja.  
A session id arra szolgál, 
hogy  
a szerveren be tudja 
azonosítani az adott 
böngészőhöz az aktív 
munkamenetet. 

A böngésző 
bezárásával  
törlésre kerül. 

3.2. A fenti süti azért szükséges, hogy a látogatók böngészhessék Honlapunkat. Ha a 
látogató bezárja a böngészőt, ez a süti automatikusan törlődik a számítógépéről. Ezen 
süti alkalmazása nélkül nem tudjuk garantálni a látogatónak Honlapunk teljeskörű 
használatát. 

3.3. A süti személyes adatokat nem tárol, ezért a Honlappal kapcsolatban személyes 
adatok kezelése nem valósul meg. 


