SÜTIKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Honlapunkon sütiket (más néven: cookie) használunk, hogy megkülönböztessük Önt
webhelyünk többi felhasználójától. Mindez abban segít, hogy jó élményt nyújtsunk Önnek,
amikor honlapunkat használja, és lehetővé teszi számunkra, hogy javítsuk a Honlapot.
I.

Mi az a süti?

A sütik kis szöveges fájlok, amelyeket a felkeresett webhelyek helyeznek el az Érintett
számítógépén, telefonján és más eszközén. Ezeket széles körben használják a weboldalak
működése vagy hatékonyabbá tétele érdekében, valamint a webhely tulajdonosai számára
történő információszolgáltatás érdekében.
II.

A sütik típusai

A sütiket több módon is lehet osztályozni. Jelen tájékoztató szempontjából lényeges
osztályozási szempontok a következőek:

a. CÉLTÓL
FÜGGŐEN

Ezek a sütik elengedhetetlenül szükségesek a
Alapműködést
biztosító
és weboldal működéséhez, és ezért nem
kapcsolhatók ki. Ezek a sütik általában
funkcionális sütik

Statisztikai
sütik

Hirdetési sütik

célú

felhasználói tevékenységre válaszul kerülnek
elhelyezésre, ilyen felhasználói tevékenység
lehet valamilyen szolgáltatás igénybevétele, az
adatvédelmi beállítások megadása, bejelentkezés
vagy űrlap kitöltése. A böngészőjében letilthatja
ezeket a sütiket is,
illetve beállíthat
figyelmeztetést is ezeknek a működésére
vonatkozóan. Letiltás esetén az oldal bizonyos
elemei nem működnek.
A weboldal fejlesztésének, valamint a
felhasználók számára biztosított élmények
javítása miatt olyan sütiket is használunk,
amelyek lehetővé teszik számunkra, hogy
információt gyűjtsünk azzal kapcsolatban,
hogyan használják látogatóink weboldalunkat.
Ezeknek a sütiknek az a célja, hogy segítségükkel
a még inkább felhasználót érintő vagy a számára
releváns hirdetések jelenjenek meg a weboldalon.
Ezek a sütik sem tudják a felhasználót személy
szerint beazonosítani.

b.
A
TÁROLÁSI
IDŐTŐL FÜGGŐEN

Munkamenet sütik
Állandó sütik

c. TULAJDONOSTÓL
FÜGGŐEN

Belső sütik

Harmadik
féltől
származó sütik

III.

Ebben az esetben olyan sütikről van szó, amelyek
adatokat gyűjtenek és tárolnak mindaddig, amíg
a felhasználó belép egy webhelyre.
Olyan típusú sütikről van szó, amelyeknél az
adatok továbbra is tárolódnak a sütikezelő által
meghatározott ideig.
A belső sütiket közvetlenül a felkeresett webhely
(vagy domain) tárolja. Ezek a sütik lehetővé
teszik a webhelytulajdonosok számára, hogy
elemzési adatokat gyűjtsenek, emlékezzenek a
nyelvi beállításokra, és egyéb hasznos funkciókat
hajtsanak végre, amelyek jó felhasználói élményt
biztosítanak.
A harmadik féltől származó sütik a webshoptól
és az Adatkezelőtől eltérő - tehát más vállalatok,
például a Google vagy a Facebook által
biztosított sütik. Ezeket általában online hirdetési
célokra használják.

Milyen sütiket használunk a Honlapunkon és miért?

Az alábbi táblázatban ismertetjük a weboldalon használt sütiket és hogy miért és mennyi ideig
használjuk őket.
Süti elnevezése
Statisztikai sütik

_ga

Típusa
Részletek
Lejárati idő
A statisztikai sütik segítenek a webhelytulajdonosoknak megérteni,
hogy a látogatók hogyan lépnek kapcsolatba a webhelyekkel,
anonim módon gyűjtve és jelentve információkat.
A süti a látogatói, 2 év
Google Analytics

_gid

Google Analytics

munkamenet-,
kampányadatok
kiszámítására és a
webhely használatának
nyomon
követésére
szolgál a webhely
elemzési jelentéséhez.
A sütik névtelenül
tárolnak információkat,
és
véletlenszerűen
generált
számot
rendelnek az egyedi
látogatók
azonosításához.
Arra használják, hogy
információkat tároljon

1 nap

arról, hogy a látogatók
hogyan használják a
webhelyet, és segít
létrehozni egy elemző
jelentést a webhely
teljesítményéről.
Az
összegyűjtött adatok,
beleértve a látogatók
számát,
a
forrást,
ahonnan érkeztek, és a
névtelen
formában
megtekintett oldalakat.

Marketing sütik

_gcl_au

A marketing sütiket a webhely látogatóinak nyomon követésére
használják. A cél az, hogy olyan hirdetéseket jelenítsen meg,
amelyek relevánsak és vonzóak az egyes felhasználók számára, és
ezáltal értékesebbek a megjelenítők és harmadik fél hirdetők
számára.
A Google AdSense 3 hónap
Google Adsense

_fbp

Facebook

_gat_UA-XXXXXXXX

Google Analytics

használja a hirdetések
hatékonyságának
kísérletezésére
a
szolgáltatásaikat
használó webhelyeken.
Ezt a sütit a Facebook
úgy állította be, hogy
hirdetést
jelenítsen
meg,
amikor
a
Facebookon vagy a
Facebook
hirdetések
által
működtetett
digitális
platformon
van,
miután
meglátogatta ezt a
webhelyet.
Ennek a sütinek a célja,
hogy minden látogató
számára
egyedileg
azonosítható
azonosítót tárol. Ennek
a sütinek a nevében a
számok
mindig
változóak, mert az
xxxxxxx-x-t a Google
Analytics
a
szolgáltatást használó
ügyfél
egyedi
azonosítója.

3 hónap

1 perc

IV.

Hogyan ellenőrizheti és hogyan tudja kikapcsolni a sütiket?

A modern böngészők engedélyezik a süti beállítások módosítását. A böngészők egy része
alapértelmezettként automatikusan elfogadja a sütiket, de ez a beállítás is megváltoztatható
annak érdekében, hogy a jövőre nézve a felhasználó megakadályozza az automatikus
elfogadást. Átállítás esetén a böngésző a továbbiakban minden alkalommal felajánlja a sütik
beállításának választási lehetőségét.
Felhívjuk látogatóink figyelmét, hogy mivel a sütik célja a weboldal használhatóságának és
folyamatainak támogatása, valamint megkönnyítése, a sütik letiltása esetén nem tudjuk
garantálni, hogy a látogató képes lesz a weboldal valamennyi funkciójának teljes körű
használatára. A weboldal ez esetben a tervezettől eltérően működhet a böngészőben.
További részletes információk az alábbi böngészők süti beállításairól:
Chrome:
https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=hu
Firefox:
https://support.mozilla.org/hu/kb/sutik-informacio-amelyet-weboldalak-tarolnakszami?redirectlocale=hu&redirectslug=S%C3%BCtik+kezel%C3%A9se
Internet Explorer:
https://support.microsoft.com/hu-hu/windows/cookie-k-t%C3%B6rl%C3%A9se%C3%A9s-kezel%C3%A9se-168dab11-0753-043d-7c16-ede5947fc64d
Microsoft Edge:
https://support.microsoft.com/hu-hu/windows/a-microsoft-edge-ab%C3%B6ng%C3%A9sz%C3%A9si-adatok-%C3%A9s-az-adatv%C3%A9delem-bb8174ba9d73-dcf2-9b4a-c582b4e640dd

