Cookie-k (Sütik)
1. Mik azok a Cookie-k?
A Webhely szolgáltatásainak fenntartása, fejlesztése, valamint a felhasználói élmény fokozása érdekében ún.
sütiket (cookie-kat) használ. A sütik a böngésző által a felhasználó eszközére helyezett, kisméretű szöveges
azonosítást és információgyűjtést végző állományok. A cookie egy egyedi számsorból áll, és elsősorban a
weblapot letöltő számítógépek és egyéb eszközök megkülönböztetésére szolgál. Ezeknek a Cookie-knak a
segítségével ismeri fel az adott weboldal anyagait tároló szerver, a weboldalra történő visszalátogatásakor, hogy
már járt az oldalon.
Ahogy majdnem minden honlappal rendelkező cég, weboldalunk is használ ilyen Cookie fájlokat, egyes funkciók
biztosítása érdekében vagy csupán kényelmi okok miatt. Az általunk használt Cookie-k nem terhelik, lassítják, és
nem okoznak kárt a számítógépében.

2. Cookie-k típusai
2.1.Munkamenet, azaz Session Cookie-k
Ezek a Cookie-k ideiglenesen aktiválódnak, amíg a böngészés folyik. Azaz, attól a pillanattól, amikor a felhasználó
megnyitja a böngésző ablakot, addig a pillanatig, amíg be nem zárja azt. Amint bezárul a böngésző, minden
munkamenet Cookie törlődik.
2.2.Állandó Cookie-k
Ezek a Cookie-k a felhasználó eszközén maradnak a Cookie-ban meghatározott ideig. Minden alkalommal
aktiválódnak, amikor a felhasználó meglátogatja a weboldalt.
2.3.Saját Cookie-k
Ezeket a Cookie-kat az a weboldal hozza létre, amelyet a felhasználó egy bizonyos időben éppen meglátogat.
2.4.Harmadik fél Cookie-k
Amikor egy felhasználó meglátogat egy oldalt, egy másik fél aktiválja a Cookie-t a honlapon keresztül. Ha olyan
weboldalon folytat böngészést, amely beágyazott tartalmat kínál pl. a Facebook-ról vagy a YouTube-ról, lehet,
hogy ezekről a webhelyekről is kap Cookie-kat. Mi nem szabályozzuk ezeknek a Cookie-knak a generálását, így
azt tanácsoljuk, hogy az adott külső weboldalakon keressenek további információkat az általuk alkalmazott
Cookie-król és azok kezeléséről.

3. Cookie-k a weboldalunkon
3.1.Munkamenet, azaz Session cookie-k
Ezek a sütik ahhoz szükségesek, hogy a felhasználók böngészhessék weboldalunkat, használják annak funkciót,
Ezen sütik érvényességi ideje kizárólag az Ön aktuális látogatására vonatkozik, a munkamenet végeztével, illetve
a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a számítógépéről.
3.2.Hamadik fél Cookie-K
Tájékoztatunk, hogy weboldalunk Google Analytics, Google Remarketing, AdWords Konverziókövetés, és
Facebook Remarketing kódokat használja/használhatja.
Google Analytics: A Google Analytics programot elsősorban a weboldalunk statisztikáinak előállításához
használjuk, többek között mérjük vele kampányaink eredményességét. A program használatával főként arról
szerzünk információt, hogy hány látogató kereste fel Weboldalunkat, és a látogatók mennyi időt töltöttek a
Weboldalon. A program felismeri a látogató IP címét, ezért tudja követni, hogy a látogató visszatérő vagy új
látogató-e, továbbá követhető, hogy a látogató milyen utat tett meg a Weboldalon és hova lépett.
Google Remarketing: A Google Remarketing használatával a Google Analytics megszokott adatai mellett a
DoubleClick Cookie adatokat is gyűjthetünk. A DoubleClick Cookie révén lehet használni a remarketing
szolgáltatást, amely elsősorban biztosítja azt, hogy a Weboldalra látogatók később szabad Google hirdetési
felületeken az Adatkezelő hirdetésével találkozzanak. Az Adatkezelő a Google Remarketing programot igénybe

veheti online hirdetéseihez. A Szolgáltató hirdetéseit külső szolgáltatók – például a Google – is megjelenítik
internetes webhelyeken. A Szolgáltató és a külső szolgáltatók, például a Google, saját Cookie-kat (például a
Google Analytics Cookie-jait) és harmadik féltől származó Cookie-kat (például a DoubleClick Cookie-t) használnak
együttesen a felhasználók által a Weboldalon tett korábbi látogatások alapján történő tájékozódásra, illetve a
hirdetések optimalizálására és megjelenítésére. Az érintett a Google hirdetések kikapcsolására szolgáló oldalon
(http://www.google.hu/privacy_ads.html) tilthatja le a Google Cookie-jait,
Google AdWords konverziókövetés: A Google AdWords konverziókövetés célja, hogy a Szolgáltató mérni tudja
az AdWords hirdetések hatékonyságát. Ezt a Felhasználó számítógépén elhelyezett Cookie-k segítségével teheti
meg, amely 30 napig létezik, és nem gyűjt személyes adatokat.
Facebook Remarketing: A Szolgáltató a Facebook remarketing pixelét használja a Facebook-hirdetések
hatékonyságának növelésére, ún. remarketing lista építése céljából. Így a Weboldal meglátogatása után külső
szolgáltató - például a Facebook - internetes webhelyeken hirdetéseket jeleníthet meg. A remarketing listák nem
alkalmasak személyazonosításra. A látogató személyes adatait nem tartalmazzák, kizárólag a böngésző szoftvert
azonosítják.

4. Harmadik felek linkjei
A weboldalunk külső, harmadik felek weboldalai felé navigálhat linkek használatával. Semmilyen ellenőrzéssel
nem rendelkezünk ezen honlapok felett, és nem vagyunk felelősek sem azok tartalmáért, sem azok személyes
adatkezeléséért.
A legtöbb internetes böngésző engedélyezi a sütik beállításának változtatását. A legtöbb böngésző
alapértelmezettként automatikusan elfogadja a sütiket, de ezek általában megváltoztathatók, hogy
megakadályozza az automatikus elfogadást és minden alkalommal felajánlja a választás lehetőségét.
Felhívjuk figyelmét, hogy amivel a sütik célja a weboldalunk használhatóságának és folyamatainak
megkönnyítése vagy lehetővé tétele, a cookie-k alkalmazásának megakadályozása vagy törlése által előfordulhat,
hogy felhasználóink nem lesznek képesek weboldalunk funkcióinek teljes körű használatára, illetve, hogy a
weboldal a tervezettől eltérően fog működni böngészőjében.

