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Mik is azok a sütik? 
A sütik kis szövegfájlok, melyeket a webhely az oldalaira látogató felhasználó számítógépén, 
illetve mobilkészülékén tárol el. A sütik segítségével a honlap bizonyos ideig megjegyzi az 
Ön műveleteit és személyes beállításait (pl. a betűméretet és a honlap megjelenítésével 
kapcsolatos többi egyedi beállítást), így Önnek nem kell azokat újra megadnia minden egyes 
alkalommal, amikor honlapunkra ellátogat, vagy az egyik lapról átnavigál egy másikra. 
A sütiknek az engedélyezése nem feltétlenül szükséges a webhely működéséhez, de javítja 
a böngészés élményét és teljesítményét. Ön törölheti vagy letilthatja ezeket a sütiket, de 
ebben az esetben előfordulhat, hogy a webhely bizonyos funkciói nem működnek 
rendeltetésszerűen.  
 
Hogyan használjuk fel a sütiket? 
Technikai sütiket használunk, melyek a weboldal megjelenítését, az oldal helyes működését 
szolgálják. Ezek a technikai sütik feltétlenül szükségesek weboldalunk megfelelő 
működéséhez. 
 
Analitikus sütik segítségével tartja nyilván a következőket: 

 az oldal meglátogatásának tényét és idejét  
 milyen elérési útvonalon érkezik a felhasználó az adott oldalra 
 azt, hogy emlékezzen a felhasználó tevékenységére, azonosítsa a felhasználót, ha 

járt már a weboldalon 
 azt, hogy beleegyezett-e abba, hogy a webhelyünk sütiket használjon 

 
A sütik által tárolt információkat nem alkalmasak az Ön személyazonosságának 
megállapítására.  
 
A sütik által tárolt információk kizárólag az itt leírt célokra kerülnek felhasználásra. 
A cookie-kat 3. félnél, a Google Analytics szolgáltatásban tároljuk. A Google Analytics 
szolgáltatást arra használjuk, hogy weboldalunk, valamint erre irányuló különböző hirdetési 
tevékenységeink hatékonyságát és eredményességét mérjük. 
A Google Analytics-ben Önről a következő online adatok kerülnek tárolásra: 

 cookie azonosító 
 IP-cím – azonosításra alkalmatlan formában (IP-maszkolással*) 
 eszközspecifikus adatok (hardver, operációs rendszer, etc.) 
 kliensazonosító  

* Az IP-maszkolásként ismert módszerrel a Google Analytics szolgáltatásában beállítottuk, 
hogy a Google Analytics az IP-címeknek csak egy részletét használja a földrajzihely-
meghatározáshoz. Ennek köszönhetően a felhasználó IP-címe, mint személyes adat, 
weboldalunk számára nem megismerhető. 

 
A sütik karbantartása 
Önnek lehetősége van arra, hogy karbantartsa és/vagy tetszés szerint törölje a sütiket. 
Kérjük, hogy az ezzel kapcsolatos tudnivalókért látogasson el az aboutcookies.org. oldalra.  

 
szöveg a weboldalra( Cookie elfogadása a weboldalra érkezéskor): 

A webhelyünk a személyes adatok beazonosítása nélkül sütiket használ.  
A részletes cookie-szabályzatot itt ismerheti meg:  link    OK 

https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/protocol/v1/parameters#uip
http://www.aboutcookies.org/

