SÜTI (ÚN. „COOKIE”) SZABÁLYZAT

Tájékoztatjuk, hogy Társaságunk weboldala sütiket (a továbbiakban: „Süti”) használ a
weboldal használatának megkönnyítése, valamint az oldalon végzett tevékenység nyomon
követése és a felhasználói élmény növelése érdekében.
A Sütik használatáról a felhasználókat a honlapon történő első látogatáskor – a jelen Süti
Szabályzatra utalva – a képernyő alsó/felső részén felugró felirat útján tájékoztatjuk.
I. Mi is az a Süti (ún. „cookie”)?
A Süti egy olyan kisméretű adatcsomag, amelyet a megtekintett weboldalak helyeznek el a
számítógépén, mobiltelefonján vagy egyéb, internetes hozzáférést biztosító eszközén. A Sütik
számos funkcióval rendelkeznek, így többek között





eltárolják a felhasználók weboldalhasználati szokásait, amelyek segítségével az oldal a
látogatói igényeknek megfelelően fejleszthető;
emlékeznek a felhasználó által korábban bevitt adatokra, illetve
megjegyzik a felhasználó egyéni beállításait, így azokat nem kell ismételten megadnia;
segítségükkel célzott hirdetések érhetik el a felhasználót.

A Sütik lehetnek ún. „állandó” vagy „ideiglenes” Sütik. Az ideiglenes Sütik a böngésző
bezárásával automatikusan törlődnek, míg az állandó Sütik a webes keresőjének beállításától
függően hosszabb ideig, vagy egészen addig az eszközén maradnak, amíg azokat manuálisan
nem törli.
II. Miért használunk Sütiket?
A weboldalunk által használt Sütik célja
•
•
•
•

a látogató beállításainak, valamint weboldalhasználati szokásainak (pl. honlapon töltött idő)
rögzítésével az oldalon való navigáció, és ezáltal a honlap használatának megkönnyítése,
weboldalunk fejlesztése,
a felhasználói élmény növelése,
statisztikák gyűjtése a személyre szabott weboldal használat érdekében.

III. Milyen sütiket használunk?
A weboldalunk által használt Sütiket a következő kategóriákba soroljuk:
1. Feltétlenül szükséges, alapműködést biztosító sütik
Ezek a Sütik a honlap böngészéséhez és a funkciók használatához szükségesek, amelyek nélkül
a weboldal megfelelő működése, illetve zökkenőmentes használata nem biztosított. Mindig
csak az adott látogatás alatt érvényesek, a munkamenet végeztével, illetve a böngésző
bezárásával automatikusan törlődnek az internetes hozzáférést biztosító eszközéről.
2. Teljesítményt növelő sütik
Weboldalunk fejlesztésének, valamint a felhasználók számára biztosított élmények javításának
céljával olyan sütiket is használunk, melyek lehetővé teszik számunkra, hogy információt
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gyűjtsünk azzal kapcsolatban, hogyan használják látogatóink weboldalunkat. Ezek a sütik nem
tudják Önt személy szerint beazonosítani, olyan információkat gyűjtenek, mint pl. hogy a
felhasználó a weboldal mely részére kattintott, vagy hogy milyen hosszú volt az egyes
munkamenetek megtekintési ideje. Ilyen teljesítményt biztosító sütik a Google Analytics sütijei
is,
amelyekkel
kapcsolatos
további
tudnivalókról a
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage linkre
kattintva tájékozódhat.
3. Funkcionális sütik
Ezek a Sütik lehetővé teszik, hogy a weboldal megjegyezzen bizonyos korábban bevitt
adatokat, például az Ön személyes beállításait.
IV. A Sütik segítségével milyen adatokat kezelünk?
A Sütik a felhasználók számítógépeinek IP címeit, egyéb, személyes adatnak nem minősülő
adatait, mint például a böngésző típusát, a látogatás időpontját, vagy az oldalon töltött időt
rögzítheti. A Sütikkel tehát weboldalunk nem gyűjt, és nem tárol személyes azonosításra
alkalmas adatokat, így ezek a sütik nem tudják Önt személy szerint beazonosítani.
A Sütik használatával kapcsolatos adatkezelés jogalapja a felhasználók önkéntes hozzájárulása,
amelyet az érintett a Sütik használatára vonatkozó tájékoztató felugrásakor az
„Elfogadom/Elfogadom a javasolt sütibeállításokat” gombra kattintással ad meg.
V. Hogyan tudja kikapcsolni a Sütiket?
Alapbeállításként minden böngésző engedi a Sütik használatát. Amennyiben Ön nem kívánja a
Sütik használatát engedélyezni, vagy törölni kívánja a weboldalunkról származó Sütiket, ezt
személyre szabottan megteheti.
A Sütik engedélyezésével és tiltásával kapcsolatban az Ön által használt böngésző típusától
függően az alábbi linkeken tájékozódhat:
•
•
•
•
•
•
•

Google Chrome
Firefox
Microsoft Internet Explorer 11
Microsoft Internet Explorer 10
Microsoft Internet Explorer 9
Microsoft Internet Explorer 8
Safari
Felhívjuk figyelmét, hogy a Sütik letiltása esetében előfordulhat, hogy a honlap, illetve
valamely tartalom vagy a honlapon elérhető szolgáltatások nem, vagy csak korlátozott
formában érhetőek el.
Társaságunk
személyes
adatkezelésével
kapcsolatos
további
információt
az
Adatkezelés/Adatvédelem menüpont alatt elérhető Adatkezelési Tájékoztatónkban találhat.
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