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1. Mi az a cookie? 
 

A „cookie”, vagy magyarul „süti” egy a számítógépedre mentett kis fájl, amely megkönnyíti a 

meglátogatott oldalakon lévő beállítások és egyéb információk tárolását, az általad használt 

eszköz azonosítását.  

 

A cookie-t a meglátogatott oldal (1st party cookie) vagy a cookie szolgáltató (3rd party cookie) 

szervere küldi a böngésződbe, amely azt lementi az általad használt eszközre, például a 

számítógépedre, telefonodra vagy tabletedre. Ezután, minden oldal betöltésekor, a böngésződ 

újra és újra elküldi a cookie-t a szervernek, amely azt beolvassa, és felhasználja valamilyen 

hasznos célra. 

 

Az általad használt eszköz azonosítására más technológiát is használunk a cookie-n kívül: az 

általad használt eszköz (számítógéped, telefonod vagy tableted) digitális ujjlenyomatát. Az 

eszköz digitális ujjlenyomata egy egyedi azonosító, amely a felhasználói böngésző 

konfigurációk vagy más egyéb, a gépedről gyűjtött adatok alapján (például a kijelző beállításai, 

a böngésző neve, verziószám, installált pluginok, betűtípusok és más tulajdonságok) 

azonosítja az általad használt eszközt. Ez a technológia ezen információk alapján egy egyedi 

“ujjlenyomatot” készít az általad használt eszközről, amely alapján a jövőben is be tudja 

azonosítani. A jelen tájékoztatóban ezt a technológiát is cookie-k alatt értjük. 

 

2. Mi a célja ennek a tájékoztatónak? 
 

Mi, a Barion Payment Zrt. (a továbbiakban Szolgáltató vagy Barion) is használunk cookie-kat. 

A cookie-k nélkül az internet használata sokkal nehézkesebb lenne. A cookie-kat sokféle célra 

használjuk: cookie segítségével jegyezzük meg, hogy milyen nyelvet használsz, de szükséges 

ahhoz is, hogy a ránk bízott adataidat biztonságosan tudjuk kezelni vagy a pénzed megóvása 

érdekében a csalókat kiszűrjük. A hirdetési üzletágunk felépítésével ugyanígy cookie-val tudjuk 

azt biztosítani, hogy ne érdektelen hirdetéseket láss, hanem olyat, ami érdekel. 

 

Azért készítettük neked ezt a tájékoztatót, hogy összefoglaljuk, hogy a mi weboldalunk vagy a 

Barion Smart Gateway-t használó kereskedők (3. felek) weboldalának látogatása, az 

applikációnk használata vagy az általunk nyújtott szolgáltatások használata során milyen 

cookie-kat használunk és azok segítségével milyen személyes adataidat gyűjtjük és mit 

csinálunk azokkal. Így ez a tájékoztató vonatkozik a www.barion.com, a secure.barion.com és 

a Barion mobilapplikáción keresztül történő cookie használatra, valamint minden Barion Smart 

Gateway-t használó kereskedő weboldalán keresztül elhelyezett cookie használatra is. 

 

Arról, hogy hogyan kezeljük az adataidat, így a cookie-k által hozzánk jutó adataidat is, az 

Adatvédelmi Tájékoztatónkban olvashatsz részletesen.  

 

Azt akarjuk, hogy mielőtt használnád a weblapunkat, applikációnkat vagy igénybe vennéd a 

szolgáltatásainkat, pontosan tudd és értsd, hogy mi történik a cookie-k használatával ránk 

bízott adataiddal és hogy milyen döntéseid, jogaid vannak ezzel kapcsolatban.  

Ezt nemcsak azért tesszük, mert az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 számú, 

általános adatvédelemről szóló rendelete (a továbbiakban: GDPR) is kötelez minket erre, 

hanem azért, mert őszintén hiszünk abban, hogy mindkettőnknek az a jó, ha te tájékozott vagy 

és dönteni tudsz. 

 

http://www.barion.com/
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Kérjük, olvasd el ezt a tájékoztatót, és amennyiben bármiféle kérdésed van, fordulj 

hozzánk bizalommal! 

 

3. Bármilyen cookie-t elhelyezhetünk az általad 
használt eszközre? 

 
Nem. Kétféle cookie-t helyezhetünk el a kifejezett hozzájárulásod nélkül a jogszabály alapján: 

- az egyik, aminek a célja csak a közléstovábbítás vagy annak megkönnyítése (pl. load 

balancing session cookie: terheléskiegyenlítő munkamenet-cookie) 

- a másik, aminek a célja az általad kért szolgáltatás nyújtásához feltétlenül szükséges 

(pl. ha beírod az adataidat a regisztráció során akkor ezt rögzíteni tudjuk). Ugyanígy 

szükséges cookie-nak minősülnek a szerződés nyújtásához a csalások megelőzésére 

használt cookie-k. 

Ezeket együttesen a működéshez szükséges cookie-nak nevezzük. 

 

Az egyéb cookie-kat, így például a statisztikai célú vagy marketing célú, a böngészési 

szokásaidat továbbító cookie-kat, csak a te hozzájárulásod esetén használjuk.  

Bármelyik cookie-ról is legyen szó, tájékoztatunk arról, hogy cookie-t használunk. Ennek a 

tájékoztatónak pont ez a célja. 

 

4. Miért hasznos, ha engedélyezed a cookie 
használatát? 

 

Amennyiben engedélyezed a cookie-k használatát, akkor az több okból is jó neked: 

- javítja a böngészés élményét és teljesítményét 

- megmaradnak az egyedi beállításaid (pl. nyelv, számlázási cím) 

- személyre szabott, az érdeklődésednek megfelelő hirdetések jelennek meg a 

számodra. 

 

5. Mi történik, ha nem engedélyezed a cookie 
használatát? 

 

Ha úgy döntesz, hogy nem szeretnéd engedélyezni a cookie-kat, akkor részünkről hátrány nem 

ér, de ezzel mindenképpen számolj: 

- csak a weboldalunkat tudod látogatni, a Barion alkalmazás cookie-k nélkül nem 

működik 

- bankkártyás fizetés esetén a fizetésed elutasításra kerül, mert a csalásmegelőző 

rendszer a rendelkezésére álló információk alapján dönt és csalásgyanúsnak ítéli meg 

a fizetést 

- egyéni beállításaid elvesznek, ezeket minden alkalommal kézzel kell, hogy beállítsd 

vagy bepötyögd 

- számodra érdektelen hirdetések jelennek meg a számodra. 

 

 

 

https://www.telenor.hu/jogi-kozlemeny/telenor-adatvedelem#k%C3%A9rd%C3%A9sek
https://www.telenor.hu/jogi-kozlemeny/telenor-adatvedelem#k%C3%A9rd%C3%A9sek


 

4 
 

6. Hogyan tilthatod le a cookie-kat? 
 
Lehetőséged van arra, hogy bármikor töröld a cookie-kat az általad használt számítógépről 

vagy más eszközről. Emellett a böngészőprogramok többségében le tudod tiltani az 

elhelyezésüket. Ezt általában az Eszközök/Beállítások menüben az Adatvédelem beállításai - 

cookie vagy süti megnevezés alatt találod. 

 

Ha még többet szeretnél megtudni a cookie-król, azok használatáról és arról, hogy neked 

milyen döntéseid vannak ezzel kapcsolatban, látogass el ezekre a honlapokra: 

www.allaboutcookies.org vagy www.aboutcookies.org. 

 

Amennyiben a cookie elhelyezése és használata a hozzájárulásodhoz kötött: 

- a www.barion.com weboldalon adott hozzájárulásodat bármikor módosíthatod, 

visszavonhatod itt. 

- a Barion Smart Gateway-t használó kereskedők (3. felek) weboldalán adott 

hozzájárulásodat bármikor módosíthatod, visszavonhatod az adott weboldalon. 

 

7. Milyen cookie-kat használunk?  
 
Az alábbiakban találod az általunk használt cookie-k listáját. A cookie-t élettartamát a “Mennyi 
ideig tárolódik az eszközödön?” oszlop alatt találod. Amennyiben ez az időtartam az utolsó 
frissüléstől számítottan került megadásra, azt azt jelenti, hogy a cookie élettartama az adott 
weboldalon tett minden látogatásod alkalmával újrakezdődik.  

 

7.1 Működéshez szükséges cookie-k: 
Ezen cookie-k elhelyezése és egyéb technológiák használata a hozzájárulásod nélkül 
történik. 

 

Cookie neve Cookie leírása és célja Adatkezelési cél az 
Adatkezelési 

tájékoztató szerint 

Mennyi ideig tárolódik 
az eszközödön? 

BarionAuth Hitelesítési cookie, ami azt igazolja, 
hogy a bejelentkeztél a Barion 
tárcádba. Ha ez nem lenne, minden 
kattintás után újra és újra be 
kellene jelentkezned. 

Adatkezelési tájékoztató 
5.1 és 5.3 pont 

Ameddig ki nem 
jelentkezel vagy be nem 
zárod a böngészőt. 

__RequestVerifi
cationToken 

Az általad kitöltött űrlapokon 
megadott adatok biztonságához 
kell, hogy ne lehessen azokat 
meghamisítani, biztonsági cookie. 
A te érdeked, hogy ez jól működjön. 

Adatkezelési tájékoztató 
5.1 és 5.3 pont 

Ameddig a böngésző az 
adott oldalon tartózkodik: 
elnavigáláskor vagy a 
weboldal újratöltésekor 
törlődik. 

__cfduid Egy népszerű védelmi szoftver, a 
CloudFlare működéséhez 
elengedhetetlen, tehát biztonsági 
okokból alkalmazzuk, hogy védjük 
a szervereinket, így a te pénzed és 
adataidat is. Mindezt anonimizáltan 
tesszük, nem továbbítunk 
személyes adatot a CloudFlare-
nek. E nélkül a Barion nem képes 
működni vagy hibásan működik. 

Adatkezelési tájékoztató 
5.1 és 5.3 pont 

Fél évig 

data A SEON szolgáltatását használjuk 
a bankkártyás csalások kiszűrésére 
az általad használt eszköz digitális 

Adatkezelési tájékoztató 
5.1 és 5.3 pont 

Ameddig a böngésződ 
nyitva van. 

https://www.linkedin.com/redir/redirect?url=http%3A%2F%2Fwww%2Eallaboutcookies%2Eorg%2F&urlhash=-WRw
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ujjlenyomata alapján. A cookie 
használata a csalók felismeréséhez 
szükséges. E nélkül a Barion nem 
képes működni, hiszen ha ez a 
cookie hiányzik, téged is csalónak 
fog hinni a szoftver, és nem tudsz 
fizetni, vagy használni a Bariont. 

fileDownload File letöltést tesz lehetővé, például, 
hogy a számlakivonatodat le tudd 
tölteni. 

Adatkezelési tájékoztató 
5.1 és 5.3 pont 

Ameddig a böngésződ 
nyitva van. 

key5sk1 A weboldal HTTPS védelmének a 
biztonsági ellenőrzéséhez 
szükséges. 

Adatkezelési tájékoztató 
5.1 és 5.3 pont 

Ameddig a böngésződ 
nyitva van. 

ba_vid Célja a bankkártyás csalások 
kiszűrése az általad használt 
eszköz digitális ujjlenyomata és a 
böngészési szokásaid alapján. A 
cookie használata a csalók 
felismeréséhez szükséges. A 
cookie azt biztosítja, hogy a 
böngészési szokásaidból származó 
adatokról tudjuk, hogy egy 
felhasználtól származnak. Saját és 
a Barion Smart Gateway-t használó 
kereskedők weboldalán is 
elhelyezzük. 

Adatkezelési tájékoztató 
5.1 és 5.3 pont 

utolsó frissüléstől 
számított 1,5 évig 

ba_vid.xxx Célja a bankkártyás csalások 
kiszűrése az általad használt 
eszköz digitális ujjlenyomata és a 
böngészési szokásaid alapján. A 
cookie azt biztosítja, hogy a 
böngészési szokásaidat 
követhessük két munkamenet 
között az adott honlapon. Ezeket az 
adatokat gyűjti: ba_vid, userhez 
kapcsolódó ID, amely a böngésző 
tulajdonságaiból összeállított hash, 
az alapján az első, a mostani és az 
utolsó látogatásod időbélyeged az 
adott honlapon, az aktuális 
munkamenet ID, harmadik feles 
cookiekhoz való engedély. Saját és 
a Barion Smart Gateway-t használó 
kereskedők weboldalán is 
elhelyezzük. 

Adatkezelési tájékoztató 
5.1 és 5.3 pont 

utolsó frissüléstől 
számított 1,5 évig 

ba_sid Célja a bankkártyás csalások 
kiszűrése az általad használt 
eszköz digitális ujjlenyomata és a 
böngészési szokásaid alapján. A 
cookie azt biztosítja, hogy a 
munkamenetedet azonosítani 
tudjuk honlapokon átívelően. Saját 
és a Barion Smart Gateway-t 
használó kereskedők weboldalán is 
elhelyezzük. 

Adatkezelési tájékoztató 
5.1 és 5.3 pont 

30 percig 

ba_sid.xxx Célja a bankkártyás csalások 
kiszűrése az általad használt 
eszköz digitális ujjlenyomata és a 
böngészési szokásaid alapján. A 
cookie azt biztosítja, hogy a 

Adatkezelési tájékoztató 
5.1 és 5.3 pont 

30 percig 



 

6 
 

böngésződ munkamenetét 
(session) azonosítani tudjuk az 
adott honlapon belül. Saját és a 
Barion Smart Gateway-t használó 
kereskedők weboldalán is 
elhelyezzük. 

Notifications Célja a felugró üzenetek 
kezelésének támogatása. Például 
Barionos pénzküldés felvételekor a 
folyamat sikerességéről ennek a 
sütinek a segítségével értesülsz. 

Adatkezelési tájékoztató 
5.1 pont  

Megjelenésig 

TransferToUser Célja a pénzküldés adatainak 
(összeg, megjegyzés) 
megjelenítése. 

Adatkezelési tájékoztató 
5.1 pont 

Megjelenésig, vagy 
ameddig ki nem 
jelentkezel vagy be nem 
zárod a böngészőt. 

RegistrationRe
directUrl 

Célja annak az URL-nek az 
ideiglenes tárolása, ahová sikeres 
regisztrációt követően át kell 
irányítanunk. 

Nincs személyes adat 
kezelés. 

Átirányításig, vagy 
ameddig ki nem 
jelentkezel vagy be nem 
zárod a böngészőt. 

 
Egyéb technológiák:  
Böngésződ digitális ujjlenyomata: Célja a bankkártyás csalások kiszűrése az általad 
használt eszköz digitális ujjlenyomata és a böngészési szokásaid alapján. Az általad használt 
eszköz digitális ujjlenyomata azt biztosítja, hogy a böngésződet azonosítani tudjuk, amikor az 
adott honlapot használod. Saját és a Barion Smart Gateway-t használó kereskedők weboldalán 
keresztül is használjuk. Az adatkezelési célról az adatkezelési tájékoztató 5.4 pontjában 
olvashatsz részletesen. 
 

7.2 Statisztikai célú cookie-k: 
Ezen cookie-k elhelyezéséhez szükséges a hozzájárulásod. A hozzájárulásod hiányában 
nem helyezzük el azt az általad használt eszközön. A hozzájárulásodat bármikor 
megadhatod és visszavonhatod. Ezeket az adatok azért gyűjtjük, hogy aggregált 
statisztikákat készítsünk és azok alapján fejlesszük weboldalunkat, mobilapplikációnkat 
és a szolgáltatásainkat. 

 

Cookie neve Cookie leírása és célja Adatkezelési cél az 
adatkezelési 

tájékoztató szerint 

Mennyi ideig tárolódik 
az eszközödön? 

_ga Statisztikák készítéséhez 
használjuk a Google Analytics 
szolgáltatását, hogy adatot 
gyűjtsünk arról, hogy a 
weboldalunkat hogyan használják a 
felhasználók, hányan látogatnak 
meg minket, stb. Mindezt azonban 
anonimizáltan tesszük, nem 
továbbítunk személyes adatot a 
Google Analytics számára.  
További információ: 
https://support.google.com/analytic
s/answer/6004245 

Nincs személyes adat 
kezelés. 

Amennyiben a böngésző 
munkamenete frissül, 
akkor a cookie is frissül 
– a böngésződ bezárása 
után max. 2 évig. 

_gid Nincs személyes adat 
kezelés. 

Az első oldalletöltéstől 
számítva 2 évig. 

_gat Nincs személyes adat 
kezelés. 

Az oldalletöltéstől 
számítva 10 percig. 

mp_39afcb8d8f
14ab51a797519
00819294c_mix
panel 

Statisztikák készítéséhez 
használjuk a Mixpanel 
szolgáltatását, hogy adatot 
gyűjtsünk arról, hogy a 
weboldalunkat hogyan használják a 
felhasználók, hányan látogatnak 
meg minket, stb.  

Adatkezelési tájékoztató 
5.9 pont  

Ameddig a böngésződ 
nyitva van 
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További információ: 
https://mixpanel.com/legal/privacy-
policy/ 

Referrer Célja azon partner kódjának 
tárolása, amelyen keresztül a 
Barion oldalára navigáltál.  

Adatkezelési tájékoztató 
5.9 pont 

Az első oldalletöltéstől 
számítva 7 napig. 

 
 

7.3 Marketing célú, személyre szabott hirdetésekhez, ajánlásokhoz szükséges cookie-k: 
 

Ezekkel a cookie-kal a Barion weboldalon vagy a Barion Smart Gateway-t használó 
kereskedők (3. felek oldala) weboldalán tett látogatásodról gyűjtünk adatot: arról, hogy 
mire kattintottál, milyen terméket vagy szolgáltatást nézegettél, vásároltál meg vagy éppen 
szakítottad félbe a vásárlást.  
Ezeket az adatok azért gyűjtjük és elemezzük, hogy vásárlási szokásokat modellezzünk 
és olyan célcsoportokat, profilokat alkossunk, amelyek a digitális hirdetések, ajánlatok 
személyre szabását teszik lehetővé. Ezzel az a célunk, hogy egy hirdetés vagy ajánlat 
csak annak jelenjen meg, akit az ténylegesen érdekelhet. Ezek a cookie-k teszik lehetővé, 
hogy ne érdektelen hirdetésekkel, ajánlatokkal találkozz, hanem olyannal, ami érdekel és 
amit éppen keresel. 
Ilyen célú adatkezelést kizárólag akkor végzünk, ha ahhoz kifejezetten hozzájárultál. Az 
adatgyűjtés a működéshez szükséges, bankkártyás csalásmegelőzési célú cookie-kal 
történik, így azok már korábban elhelyezésre kerültek a gépeden. Amikor a 
hozzájárulásod megadod, akkor a működéshez szükséges, bankkártyás 
csalásmegelőzési célú cookiek-kal gyűjtött adatokat ezen célra is elkezdjük kezelni. A 
hozzájárulásod hiányában ilyet nem teszünk és az adatokat kizárólag bankkártyás 
csalásmegelőzési célra használjuk. A hozzájárulásodat bármikor megadhatod és 
visszavonhatod itt. 

  
Az adatokból nyert vásárlási szokásokon alapuló minősítéseket saját magunk 
hasznosítjuk vagy szerződéses média, - hirdető partnereinknek adjuk át. Ennek 
érdekében az ő cookie-juk elhelyezése is szükséges, így a hozzájárulásod ezen cookie-k 
elhelyezésére is kiterjed. Ezen cookie-k elhelyezésére kizárólag a hozzájárulásod 
megadását követően kerül sor.  
Arról, hogy ezeket az adatokat pontosan hogyan kezeljük az Adatkezelési tájékoztató 
5.12. pontjában olvashatsz részletesen. 

 
 

Cookie neve Cookie leírása és célja Adatkezelési cél az 
adatkezelési tájékoztató 

szerint 

Mennyi ideig tárolódik az 
eszközödön? 

BarionMarketin
gConsent.xxx 

Célja azon nyilatkozatod tárolása, 
hogy hozzájárultál-e a böngészési 
szokásaidból származó adatok 
gyűjtéséhez és a vásárlási 
szokásaid vizsgálatához személyre 
szabott hirdetések, ajánlatok 
megjelenítse érdekében. 
Amennyiben a hozzájárultál, akkor 
a működéshez szükséges cookie-k 
között elhelyezett alábbi, 
bankkártyás csalásmegelőzési célú 
cookie-k által gyűjtött adatokat, 
böngészési szokásaidat a vásárlási 
szokások vizsgálatához is 
felhasználjuk személyre szabott 
hirdetések, ajánlatok megjelenítse 
érdekében.  
 

Adatkezelési tájékoztató 
5.12 pont 

utolsó frissüléstől 
számított 1,5 évig 
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ba_vid, ba_vid.xxx, ba_sid, 
ba_sid.xxx 

Média és 
hirdető 
partnerek 
cookie-ja 

Célja a Barion rendszer és az adott 
partner rendszerének eltérő 
felhasználói azonosítójának 
szinkronizációja, párosítása. A fenti 
cookie-k működésük részeként 
jelzik a Partnerek szerverének, 
hogy töltse le a saját felhasználói 
azonosító cookie-ját a Weboldal 
látogató böngészőjébe. Így a két 
rendszerben egyidőben, egy 
böngészőben keletkező azonosítók 
párosítva lesznek.  

Adatkezelési tájékoztató 
5.12 pont 

A cookie-król részletes 
tájékoztatást az egyes 
partner cookie 
tájékoztatójában találod. 
Az ilyen célú cookie-kat 
használó partnerek 
listáját a cookie 
tájékoztatójukra mutató 
hivatkozással együtt itt 
találod.  
 

 
 
  

7.4 Hozzájáruláson alapuló kényelmi cookie-k: 
 
Ezen cookie-k elhelyezéséhez szükséges a hozzájárulásod. A hozzájárulásod hiányában nem 
helyezzük el azt az általad használt eszközön. A hozzájárulásodat bármikor megadhatod és 
visszavonhatod. 
 

 

Cookie neve Cookie leírása és célja Adatkezelési cél az 
adatkezelési tájékoztató 

szerint 

Mennyi ideig tárolódik az 
eszközödön? 

Culture Célja a legutoljára beállított nyelv 
tárolása. 

Adatkezelési tájékoztató 
5.11 pont 

Az első oldalletöltéstől 
számítva 2 évig. 
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