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COOKIE POLICY

SÜTI SZABÁLYZAT

CIB Bank is committed to meet your
expectation related to our services and we wish
to maintain the confidence that you place in us.

A CIB Bank kiemelt célja, hogy elvárásainak
megfelelő szolgáltatásokat nyújtson, és
megtartsa megelőlegezett bizalmát.

In this policy, we would like to provide you with
clear and comprehensive information about
how we place cookies from our websites on
your computer and how we use data collected
by such cookies.

Jelen szabályzatban jól érthető és részletes
tájékoztatást szeretnék adni Önnek arról, hogy
weboldalunk látogatása során milyen sütik
kerülnek a számítógépére, és miként használjuk
a sütik által gyűjtött adatokat.

What is a cookie?

Mi az a süti?

Cookies are small text files that are placed and
stored on your computer, smartphone - or any
other device designed for accessing the
internet - when you visit a website.

A süti egy kisméretű szövegfájl, ami az Ön
számítógépén, okostelefonján – vagy bármely
más eszközön, ami internet hozzáférést biztosít
– kerül elhelyezésre és tárolásra, amikor Ön
megnyit egy honlapot.

Cookies can enable an internet site to recognise
you, log when you visit a particular page,
provide a secure connection to a website and
enhance your user experience by improving
your browsing comfort and adapting the
content of a page to your areas of interest.

A sütik lehetővé teszik, hogy az internetes
oldalak felismerjék Önt, megjegyezzék, amikor
egy
meghatározott
honlapra
látogat,
biztonságos kapcsolatot hozzanak létre egy
weboldallal, valamint növeljék a felhasználói
élményt és a böngészés kényelmét azáltal, hogy
az
internetes
tartalmakat
az
Ön
preferenciáihoz, érdeklődési köréhez igazítják.

Information stored by cookies, during a limited
period of time, may relate to the particular
webpages you have visited on your mobile
device, advertisements you have clicked on, the
type of browser you use, and the information
you have provided to a website, or to your IP
address.
WHAT TYPES OF COOKIES ARE USED BY CIB
BANK AND FOR WHAT PURPOSES?

A sütik által tárolt információ egy
meghatározott ideig kötődik azokhoz a
honlapokhoz, melyeket Ön megnyit mobil
eszköze segítségével, a hirdetésekhez, melyekre
rákattintott, a böngésző programhoz, melyet
használ, továbbá ahhoz az információhoz is,
amelyet megoszt egy weblapon, valamint –
bizonyos esetekben - az Ön IP címéhez is.
A CIB BANK MILYEN TÍPUSÚ SÜTIKET HASZNÁL
ÉS MILYEN CÉLBÓL?

1. Session Cookies

1. Munkamenet sütik

These cookies ensure the operation of our
website, therefore their use is necessary to
enable you to browse our website. These
cookies will be automatically deleted from your
computer upon terminating your current
session or closing your browser.

Ezek a sütik biztosítják weblapunk működését,
ezért alkalmazásuk szükséges ahhoz, hogy Ön
böngészhesse weboldalunkat. Ezen sütik az
aktuális munkamenet végeztével, illetve a
böngésző bezárásával automatikusan törlődnek
számítógépéről.

2. Analytical Cookies

2. Látogatás elemző sütik

Analytical Cookies intend to collect website
usage statistics without personally identifying
individual visitors and used to customise our

A látogatáselemző sütik feladata, hogy
anonimizált
weboldal
felhasználási
statisztikákat
gyűjtsenek,
és
ezáltal
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website to our visitors’ requirement.

We measure the number of visits, the number
of pages viewed, the activity of the visitors (e.g.
pages and headings most frequently consulted)
on our website and how often visitors return.

To measure user-interaction, we use Google
Analytics cookies. To learn more about Google
Analytics cookies, we invite you to visit 
this
website.

hozzájáruljanak ahhoz, hogy weboldalunkat az
oda látogatók elvárásainak megfelelően
alakítsuk ki.
Nyilvántartjuk a honlapunkra látogatók számát,
a megtekintett oldalak számát, a látogatók
honlapunkon kifejtett tevékenységét (pl.: mely
oldalakra és fejlécekre kattintottak a
legtöbben), illetve, hogy milyen gyakran
látogatnak vissza weboldalunkra.
A felhasználók interaktivitását Google Analytics
sütik segítségével mérjük. A Google Analytics
sütikkel kapcsolatos további tudnivalók
érdekében kérjük, látogasson el erre 
a
honlapra
.

3. Tracking and advertising Cookies

3. Nyomon követési és hirdetési sütik

These cookies allow us to better understand
your interests (namely by understanding your
browsing activity on our website) and showing
you personalized advertisements customized to
your areas of interest.

Ezek a sütik teszik lehetővé, hogy jobban
megismerjük az Ön érdeklődési körét (azáltal,
hogy feltérképezzük böngésző tevékenységét
honlapunkon) és így személyre szóló hirdetési
tartalmakat tudunk megjeleníteni az Ön
számára, amelyek érdeklődésére tarthatnak
számot.
Az ilyen típusú sütik használatához az Ön
előzetes
hozzájárulása
szükséges.
A
honlapunkhoz
való
hozzáférést
nem
befolyásolja, ha esetleg úgy dönt, hogy Ön ezen
sütik használatához nem járul hozzá.
A harmadik fél által küldött sütik (Google
AdWords, Facebook és Etarget) ugyanezen célt
szolgálják. Ezen sütik révén a harmadik fél
statisztikákat készít, és személyre szabott
ajánlatokat jelenít meg, amikor Ön más
weboldalakra látogat. Az ilyen típusú sütik
használatakor a harmadik fél adatvédelmi
szabályzata az irányadó.
● A
Google
hirdetési
sütikkel
kapcsolatban további információkat 
itt
talál: Amennyiben a személyre szabott
Google
reklámokkal kapcsolatban
beállításait módosítani szeretné, kérjük,
kövesse az 
Google Ads Preferences
Manageroldalon található utasításokat.

Use of these cookies are based on your prior
consent. Refusing these cookies has no impact
on the use of our site.

Cookies sent by third parties (Google AdWords,
Facebook and Etarget) are used for the above
purpose. These cookies allow the third parties
to generate statistics and supply targeted
advertisements when you navigate other sites.
The use of these cookies is subject to the
privacy policies of the third parties.
●

●

●

You can find further information
regarding Google advertising cookies
here
. To make or change your choice
regarding customized Google ads,
please follow instruction of Google Ads
Preferences Manager.
You can find further information
regarding Facebook advertising cookies
here.
You can find further information
regarding Etarget advertising cookies
here.

●

A Facebook reklám sütikről további
információkat 
itttalál.

●

Az Etarget reklám sütikkel kapcsolatos
információk 
ittérhetők el
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Advertisements for our site may be shown on
advertising space of third party sites. These
advertisements are shown by partners of CIB
Bank. These partners control the cookies sent
from these advertising spaces.
YOUR CHOICE WITH RESPECT OF COOKIES
You will always be able to block cookies in your
browser settings. You may also, depending on
the type of browser you have, configure your
settings to block on certain types of cookie, or
cookies from certain sources, or to notify you
each time a new cookie is about to be stored on
your computer, so you can then accept or
reject it. For details on what your browser
offers and how to configure your browser
according to your choices, please go to the
“Settings” menu or other dedicated section of
your internet browser.

By way of example:

Harmadik fél weblapjának hirdetési helyén
találkozhat a honlapunkra irányító reklámokkal.
Ezeket a reklámokat a CIB Bank partnerei
helyezik el a felhasználói felületen. Ezek a
partnerek kezelik az ilyen reklámfelületről
küldött sütik által gyűjtött információkat.
AZ ÖN VÁLASZTÁSI LEHETŐSÉGEI A SÜTIKRE
NÉZVE
Önnek bármikor lehetősége van blokkolni a
sütiket a böngészője beállításai között. Ezen
felül – a böngésző típusától függően –
beállíthatja kizárólag meghatározott típusú,
illetve meghatározott forrásból származó sütik
letiltását is, továbbá lehetősége van rá, hogy
minden alkalommal értesítést kapjon róla, ha
egy új sütit akarnak elhelyezni számítógépén,
így eldöntheti, hogy ezt elfogadja, vagy
elutasítja. Amennyiben részletesebben kíván
informálódni arról, hogy böngészője milyen
választási lehetőségeket kínál, kattintson a
“Beállítások” menüpontra vagy böngészője más
elnevezésű hasonló menüpontjára.
Így például:

●

Microsoft Internet Explorer

●

Microsoft Internet Explorer

●

Mozilla Firefox

●

Mozilla Firefox

●

Chrome

●

Chrome

●

Opera


●

Opera

●

Safari(for mobile devices)

●

Safari(mobil készülékek beállításaihoz)

Depending on your browser, you can also
activate the private browsing mode or choose
the "Do Not Track" setting in your browser.

A böngésző típusától függően aktiválhatja a
privát böngészési módot is, vagy kiválaszthatja
a “Ne kövessenek” beállítást is.

Please note that certain cookies aim at
improving your browsing experience on our
site, and others allow you to access some
secure areas (namely your CIB Online bank
account). If you decide to block all of the
cookies by the settings of your internet
browser, you will only continue to be able to
visit the public areas of our websites and will no
longer have access to any secure areas. You
may also experience delays to your browsing
experience of public areas.

Bizonyos sütik célja a felhasználói élmény
javítása honlapunkon, más sütik pedig a
biztonságos felületekhez (pl.: az Ön CIB Online
Bank felhasználói fiókjához) való hozzáférést
biztosítják. Amennyiben úgy dönt, hogy
valamennyi
sütit
letiltja számítógépén,
biztonságos belépést igénylő felhasználói
felületekhez a továbbiakban nem fog tudni
csatlakozni,
azonban
a
weboldalunk
nyilvánoson elérhető részeihez történő
hozzáférésnek ez nem akadálya. Ebben az
esetben előfordulhat, hogy a weblap
nyilvánosan
elérhető
részei
lassabban
működnek.
Kérjük, vegye figyelembe, hogy amennyiben a
számítógépét több felhasználó is használja,
illetve Ön többféle böngészőt is használ,
előfordulhat, hogy a sütikre vonatkozó egyes

Please note that in case your computer is used
by more than one person or has multiple
internet browsers, it is possible that some of
your choices relating to cookies may not be
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permanent because you are either using a
different browser or a third party has changed
the settings of your browser. We are unable to
prevent these external factors and therefore
cannot guarantee the permanence of the
choices you make.

beállításai nem maradnak meg tartósan; vagy
azért, mert épp eltérő böngészőt használ, vagy
pedig azért, mert egy másik felhasználó
megváltoztatta az Ön beállításait. Ezeket a
tényezőkre nincs ráhatásunk, így nem tudjuk
garantálni beállításai állandóságát.

Please note also, that preventing the use of
cookies on your computer does not eliminate
the advertisements displayed on the content
you consult online. Your refusal only blocks
customization of these advertisements to your
interests as inferred from your browsing
activity.

Felhívjuk figyelmét továbbá, hogy a sütik
letiltása nem akadályozza meg azt, hogy a
számítógépén az Ön által látogatott webes
felületeken hirdetések jelenjenek meg. A tiltás
csupán az Ön - internetes tevékenysége alapján
feltételezett - érdeklődési körének megfelelő
hirdetések megjelenítését gátolja.

If you use different mobile devices to access
our site (via a smartphone, tablet, computer,
etc.) your privacy preferences must be set on
each device.

Amennyiben Ön különböző eszközöket használ
weblapunk elérésére (pl.: okostelefon, tablet,
számítógép, stb.), valamennyi eszközön
szükséges
elvégeznie
adatvédelmi
preferenciáinak beállítását.
A Európai Interaktív Digitális Reklámszövetség
(EDAA)
által
létrehozott
honlapon
(
Youronlinechoices) további információkra
tehet szert a sütik valamennyi típusáról, nem
csupán azokról, melyeket honlapunk használ.

To learn more about all types of cookies and
not only those used on our site, we invite you
to
visit
the
following
website:
Youronlinechoices, created by the European
Interactive Digital Advertising Alliance (EDAA)
Detailed information on cookies used by CIB Bank
Type of Cookie
Session Cookies

Legal basis of
data processing
Section 13/A. §
(3) of Act CVIII of
2001 on
Electronic
Commerce and
on Information
Society Services

Google Analytics
Your consent

Tracking and
advertising
Cookies
(Google
Adwords
Facebook,
Etarget)

Your consent

Aim of data
processing

Validity of data

Data processed
session_ID

Ensure the
proper
operation of the
website

Collect
information
about how
visitors use our
website
Showing you
personalized
advertisements

Until
terminating the
current user
session

Data related to website use
statistics To learn more about
Google Analytics cookies, please
click here
To learn more about Google
advertising cookies, please
click here
To learn more about Facebook
advertising cookies, please
click here
To learn more about Etarget
advertising cookies, please
click here

A CIB Bank által használt sütikkel kapcsolatos részletes tájékoztatás
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Süti típusa

Munkamene
t sütik

Google
Analytics

Nyomon
követési és
hirdetési
sütik

Adatkezelés
jogalapja
Az elektronikus
kereskedelmi
szolgáltatások,
valamint az
információs
társadalmi
szolgáltatások
egyes kérdéseiről
szóló 2001. CVIII.
törvény 13/A. §
(3) bekezdésében
foglalt
rendelkezés

Az Ön
hozzájárulása

Az
Ön
hozzájárulása

Adatkezelés célja

Adatkezelés
időtartama

Kezelt adatok

A honlap
megfelelő
működésének
biztosítása

A vonatkozó
látogatói
munkamenet
lezárásáig
tartó időszak

session_ID munkamenet
azonosító

Információt
gyűjtsünk azzal
kapcsolatban,
hogyan használják
látogatóink
weboldalunkat
Személyre szóló
hirdetési
tartalmak
megjelenítése

(Google
Adwords
Facebook,
Etarget)

In respect of all issues relating to data
processing carried out by CIB Bank as a financial
institution that were not addressed in this
policy – in particular rights of data subjects and
their enforcement – rules established by the
general 
Data protection and data security
policyadopted by CIB Bank shall apply.

Weboldal használattal kapcsolatos
statisztikai adatok. A Google
Analytics
sütik leírásáról 
ide
kattintva
tájékozódhat.

A Google hirdetési sütik leírásáról
ide kattintva
tájékozódhat.
A Facebook hirdetési sütik leírásáról
ide kattintva
tájékozódhat.
Az Etarget hirdetési sütik leírásáról
ide kattintva
tájékozódhat.

A CIB Bank pénzügyi intézményként végzett
adatkezeléseire vonatkozó minden olyan
kérdésben, melyek a jelen szabályzatban nem
kerültek meghatározásra –így különösen az
érintettek
jogaira
és
érvényesítésükre
vonatkozóan - a CIB Bank 
Adatvédelmi és
adatbiztonsági
szabályzatában
foglaltak
irányadók.

