Süti kezelési szabályzat: Weboldalunk bizonyos területein sütiket („cookies”) alkalmazunk a weboldal
működtetése, használatának megkönnyítése, illetve a weboldalon végzett tevékenység nyomon követése
érdekében.
1. Süti fogalma:
A sütik kis méretű szöveges fájlok, amelyeket a meglátogatott honlapok helyeznek el az Ön
számítógépén vagy mobil eszközén. A honlapok így olyan információkat képesek tárolni, amelyek
hatékonyabbá és kellemesebbé teszik a böngészést.
A Sütik vagy a hasonló technológiák nem kérnek le személyes jellegű információkat használatuk
érdekében és legtöbbször nem is azonosítják személyesen az internet felhasználókat. Egyes
esetekben, a Sütik használata során személyes adatok gyűjthetők össze annak érdekébe, hogy a
felhasználó számára bizonyos funkcionalitásokat megkönnyítsenek, vagy a felhasználó
preferenciáihoz alkalmazkodva egy jobb felhasználást biztosítsanak. Ilyen adatok oly módon
vannak titkosítva, mely lehetetlenné teszi az illetéktelen személyek az adatokhoz való hozzáférését.
2. Honlapunk a sütiket az alábbi célból használja:
• a weboldal fejlesztése;
• a felhasználó beállításainak és használati szokásainak rögzítésével, az Ön navigációjának
megkönnyítése weboldalunkon és az oldal funkcióinak használata során, a megfelelő felhasználói
élmény biztosítása érdekében;
• a jobb felhasználói élmény biztosítása céljából, információ gyűjtése azzal kapcsolatban, hogy a
felhasználó miként használja weboldalt, azaz a weboldalunk melyik részeit látogatja vagy használja
leginkább;
• a különböző felhasználók azonosítása és megkülönböztetése.
A sütiket letörölheti, vagy blokkolhatja, de ebben az esetben a honlap nem biztos, hogy
megfelelően fog működni. A sütiket nem használjuk arra, hogy Önt személy szerint beazonosítsuk.
3. Sütik típusai:
Munkamenethez szükséges, alapműködést biztosító és session sütik: Ezek a sütik teszik lehetővé,
hogy a felhasználók böngészhessék weboldalunkat és használják annak funkcióit, pl. többek között
az oldalakon végzett műveletek megjegyzését egy látogatás során. Ezeknek a sütiknek az
érvényességi ideje kizárólag az Ön aktuális látogatására vonatkozik, a munkamenet végeztével,
illetve a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a számítógépéről.
Használatot elősegítő sütik: Ezek a sütik lehetőséget biztosítanak számunkra, hogy
megjegyezhessük az Ön beállításait a weboldalunkkal kapcsolatos.
Felhasználókat megkülönböztető, azonosító sütik: Ezeket a sütiket arra használjuk, hogy a
böngészési tevékenységekhez (a honlap látogatásához használt eszköz – böngésző pároshoz
tartozó) egyedi azonosítót rendeljünk. Az azonosító alapján a felhasználó személyét nem tudjuk
beazonosítani, de külön adatkezelési hozzájárulás alapján, ezekben a sütikben rögzített adatok az
adott felhasználóhoz rendelhetőek.
Statisztikai célú sütik: A weboldal fejlesztése és felhasználói élmény javítása érdekében, ezek a
sütik olyan adatokat gyűjtenek, mint például: az oldal melyik részére kattintott a felhasználó,

milyen hosszú volt az adott munkamenet megtekintési ideje, milyen dokumentumokat töltött le a
felhasználó … stb.
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5. Az egyes böngészőkben az alábbiak szerint eljárva állíthatja be a sütik használatát
Internet Explorer:
https://support.microsoft.com/hu-hu/help/17479/windows-internet-explorer-11-changesecurity-privacy-settings
Mozilla Firefox:
https://support.mozilla.org/hu/kb/tovabbfejlesztett-kovetes-elleni-vedelem-azasztal#w_tovaabbfejlesztett-kaivetaes-elleni-vaedelem-beaallagtaasai
Google Chrome
https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=hu
Safari
https://support.apple.com/hu-hu/guide/safari/sfri11471/mac
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