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1. Mi az a cookie (süti)? 

A sütik olyan kicsi adatfájlok, amelyek az interneten böngészve letárolódnak 

számítógépén. Ezek a sütik önmagukban ártalmatlan szövegrészecskék, amelyeket 

helyileg tárolódnak és könnyen megtekinthetők és törölhetők. A sütik lehetővé teszik 

a weboldal számára, hogy egy bizonyos ideig „emlékezzen” az Ön által elvégzett 

műveletekre vagy preferenciáira. 

2. Sütik típusai  
A sütiket élettartalma és a weboldal szerint lehet osztályozni, amelyhez a süti tartozik. 

A sütik élettartalma: 

• Munkamenet ideiglenes sütik, amelyek törlődnek amint a felhasználó bezárja 

web böngészőit; 

• A tartós sütik sokáig maradhatnak a számítógépen a munkamenet befejezése 

után is. 

A webhelyek sütijei; 

• Lehetnek az első fél sütijei, amelyek a böngészés alatt álló webhelyhez 

tartoznak, pl. sütik amelyek azonosítják Önt bejelentkezéskor; 

• A harmadik féltől származó sütik amelyek egy másik webhelyhez tartoznak, 

mint a meglátogatott webhely, pl. hirdetési nyomon-követési sütik.   

3. Sütik a weboldalunkon  

Sütiket használunk, hogy segíthessünk kereskedelmi tevékenységünk biztosítására és 

weboldalunk teljesítményének növelésében. Az általunk használt sütik nem 

tartalmaznak személyes adatokat, fiók- és jelszó információkat. Ezek pusztán lehetővé 

teszik az oldal számára, hogy felismerje, hogy az oldal felkérés egy korábban 

bejelentkezett személytől érkezik. 

Az alábbi típusú sütiket használjuk: 

Lényeges/feltétlenül szükséges   

A lényeges/feltétlenül szükséges sütik segítik a weboldalak használatát olyan 

alapfunkciókkal, mint például böngészés az oldalon belül, szolgáltatások igénylése és 

a webhely biztonságos területeihez való hozzáférés engedélyezése. A weboldal nem 

működhet megfelelően ezek a sütik nélkül. Ezek a sütik nem tárolnak 

személyazonosításra alkalmas adatokat. 
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A törvény kimondja, hogy sütiket az Ön eszközén, ha ezek feltétlenül szükségesek 

ennek a portálnak a működéséhez. Minden más típusú süti esetében szükségünk van 

az Ön beleegyezésére. 

Teljesítmény/elemzési sütik   

A teljesítmény/elemzési sütik információkat gyűjtenek a weboldal használatáról, az Ön 

által látogatott oldalakról és ha Ön hibaüzenetet kap. Ezek a sütik lehetővé teszik 

számunkra a látogatások és forgalmi források számlálását, így mérhetjük és javíthatjuk 

webhelyünk teljesítményét. Ezek segítenek nekünk abban, hogy megtudjuk, mely 

oldalak a legkevésbé népszerűek és, hogy a látogatók milyen módon mozognak a 

webhelyen. Ezek a sütik nem tárolnak személyazonosításra alkalmas adatokat. 

Funkcionális sütik 

A funkcionális sütik lehetővé teszik a weboldal számára, hogy emlékezzen és rögzítsen 

információkat az Ön által hozott döntésekről, és lehetővé teszi számunkra, hogy a 

weboldalt az Ön igényeihez igazítsuk. Ezek a sütik nem tárolnak személyazonosításra 

alkalmas adatokat. 

Célzott sütik  

Ezeket a sütiket hirdetőpartnereink helyezik el webhelyünkön, például a Google 

DoubleClick. Ezek használhatók arra, hogy felrajzolják érdeklődési körüket, és 

hirdetéseket jelenítsenek meg más meglátogatott webhelyeken is. 

Ha nem engedélyezi ezeket a sütiket, akkor továbbra is ugyanazok a hirdetések 

jelenhetnek meg, ám ezek kevésbé lehetnek relevánsak az Ön számára. Ezek a sütik 

alapértelmezés szerint be vannak kapcsolva, de közvetlenül látogatása során 

kezelhetők Google's Ads Personalisation és/vagy Your Online Choices. 

Megoszthatjuk a webhely látogatóinak webhelyhasználati adatait a jó hírű hirdetési 

cégekkel az internetes szalagcímes hirdetések célzására ezen az oldalon és más 

webhelyeken. Ezen célokból, pixel címkéket (tiszta GIF-ként vagy adatgyűjtő jelként is 

ismeretes) helyezhetünk el az Ön által meglátogatott oldalak feljegyzése érdekében. 

A reklámügynökség által, a pixel címkék használata segítségével begyűjtött 

információk nem személyesen beazonosíthatók. 

Harmadik fél sütik  

A harmadik féltől származó sütiket olyan cégek prezentálják, akikkel a marketing 

kezdeményezéseink részeként dolgozunk. Az általunk használt harmadik felek és 

nyomon követésük célja az alábbi táblázatban látható. 

https://adssettings.google.com/
http://www.youronlinechoices.com/ie
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Típus  Harmadik 

fél 

Leírás Lejárat  Kilépési mechanizmus 

Cél-

közönség 

Google 

Analytics 

Webhelyforgalom 

elemzése 

2 év Böngésző használata. 

Cél-

közönség 

Kettős 

kattintás  

 30 nap http://www.youronlinechoices.com/ie/your-

ad-choices  

Teljesítmény Visual 

Web 

Optimizer 

A/B tesztelő 

szoftver, amelyet 

a weboldalak 

változatainak 

tesztelésére 

használunk, hogy 

megnézzük 

melyik működik 

legjobban.  

100 

nap és 

10 év 

között

  

Böngésző használata. 

 

Ezeket a harmadik féltől származó sütiket arra használjuk, hogy megmérjük a 

kattintásonkénti fizetéses hirdetésünk hatékonyságát és teljesítményét, és harmadik 

személyek weboldalain megjelenítünk szalagcímeket. Miközben adatokat gyűjtünk, 

törekedtünk arra, hogy az általuk gyűjtött információk névtelenek legyenek. 

Harmadik fél sütik: 

1. Mérjük a hirdetési kezdeményezéseink hatékonyságát; 

2. Tájékoztatást adunk partnereinek a weboldalukon tett látogatásáról; 

3. Adatokat gyűjtünk amelyeket harmadik fél webhelyén való Önnek célzott 

hirdetéshez használhatnak fel; 

4. Célzott hirdetéseket küldhet Önöknek harmadik fél webhelyén; 

Nem garantáljuk, hogy a fent felsorolt harmadik féltől származó sütik listája naprakész, 

de ésszerű erőfeszítéseket teszünk annak érdekében, hogy frissítsük süti politikánkat 

ha bármilyen változás történik. 

http://www.youronlinechoices.com/ie/your-ad-choices
http://www.youronlinechoices.com/ie/your-ad-choices
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4. Az Ön választása 

A sütiket böngészője megfelelő beállításaival blokkolhatja. A számítógépén már 

meglévő sütiket törölheti, valamint a böngészőjében beállíthatja, hogy a továbbiakban 

ezek ne tárolódjanak az Ön számítógépén. További információkért tekintse meg a 

böngészője Súgó menüjét. Mindenesetre, kérjük, ne feledje, hogy a sütik letiltása 

negatívan befolyásolhatja a Szolgáltatások felhasználói tapasztalatait. 

Ha többet szeretne tudni arról, hogyan kezelheti a süti beállításokat harmadik féltől 

származó sütik esetében, kérjük, látogasson elwww.allaboutcookies.org oldalra. Ha 

elsősorban a hirdetők által generált harmadik fél által létrehozott sütik miatt aggódik, 

akkor kikapcsolhatja őket ha ellátogat a http://www.youronlinechoices.com 

weboldalra. 

 

http://www.allaboutcookies.org/
http://www.youronlinechoices.com/ie/

