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Bevezetés
Szabályzatunk a „cookie” kifejezés helyett annak általánosan elfogadott magyar fordítását, a
„süti” szót használja.
A sütikre vonatkozó követelmények jogi háttere
A sütik alkalmazásával összefüggésben irányadónak tekintjük az Európai Parlamentnek és a
Tanács (EU) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő
védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló 2016/679 rendeletben (a
továbbiakban: GDPR) foglaltakat.
Nem szükséges beszerezni a hozzájárulást az alábbi süti típusokhoz, hanem ezek
alkalmazásáról elegendő csak tájékoztatást nyújtani.
A fentiek alapján az általunk alkalmazott sütik típusai:
1. Az oldal működéséhez szükséges sütik:


a felhasználó által rögzített adatokat tároló sütik („user-input cookies”): ezek olyan
munkamenet-sütik, amelyek munkamenet-azonosítóra (egy véletlenszerű ideiglenes
azonosítószámra) épülnek, és amelyek legkésőbb a munkamenet végén, a böngészőből
való kilépéskor lejárnak. Ők a felhasználói adatbevitelt biztosítják, vagyis a
felhasználó tevékenységéhez kötődnek a szolgáltatóval történő üzenetváltások (pl.
formanyomtatvány kitöltéséhez, vagy egy gombra való kattintás) során.



multimédia-lejátszó munkamenet-sütik („multimedia player session cookie”): a videó
vagy audió tartalom visszajátszásához szükséges technikai adatok (képminőség, a
hálózati kapcsolat sebessége és a pufferelési paraméterek) tárolására használjuk. Ezek
a sütik is lejárnak a böngészőprogramból történő kilépéskor.



közösségi tartalommegosztó sütik: lehetővé teszik, hogy a közösségi hálózat
felhasználói megoszthassák az általuk kedvelt tartalmakat az ismerőseikkel. Ezek a
sütik törlődnek, amikor a felhasználó „kijelentkezik” a közösségi hálózati platformról,
illetve lezárja a böngészőt.

2. „Kényelmi szolgáltatásokhoz” szükséges sütik
Az ilyen célokkal rendelkező sütik nem tekinthetők „feltétlenül szükségesnek” a felhasználó
által kifejezetten kért szolgáltatások nyújtásához, ezért külön jóváhagyás szükséges a
használatukhoz.


Közösségi tartalommegosztó nyomon követési sütik: amennyiben közösségi hálózatok
tagjai bejelentkezett állapotban jóváhagyták az adott közösségi hálózat beállításánál a
„követést”, például viselkedés-alapú reklámok megjelenítéséhez.



Saját látogatáselemzők: a látogatáselemzők a weboldal látogatottságát mérő
statisztikai eszközök, sütiket alkalmaznak. Ezek az eszközök megbecsülik az egyedi
látogatók számát, azonosítják a keresőmotorokon leggyakrabban használt azon
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kulcsszavakat, amelyek az adott weboldalhoz vezetnek, illetve nyomon követik egyes
webnavigációs kérdéseket. Ők kizárólag saját összesített statisztikákra vonatkozó
célokra, a látogatói igények gyorsabb, pontosabb kiszolgálására szolgálnak.
3. Teljesítmény méréshez szükséges sütik
Analitikai célú sütik kezelése (Google Analytics): jelen weboldal a Google Analytics a Google
Inc. („Google”) elemző-szolgáltatását alkalmazza. A Google Analytics (a továbbiakban: GA)
a felhasználók számítógépén tárolt „sütik” (lásd fentebb), szövegfájlok segítségével elemzi a
webhelyen létrejött felhasználói interakciókat, vagyis ezek a sütik információt gyűjtenek a
weboldal használatáról, pl. a látogató melyik oldalt nézte meg, hova kattintott, hány oldalt
keresett meg, milyen hosszú volt az egyes megtekintések ideje, milyen hibaüzenetekkel
találkozott stb. A GA-szolgáltatás igénybevétele keretében a honlap üzemeltetője nem gyűjt
személyes adatokat, nem tárolja az Ön nevét vagy lakcímét, a gyűjtött adatok nem alkalmasak
az Ön azonosítására. Ezek a sütik nem tudják – és nem is akarják – konkrétan beazonosítani a
látogatókat (az éppen használt IP címet is csak részben rögzítik). A „sütikben” tárolt,
weboldal használatára vonatkozó információk a Google USA szervereire kerülnek átvitelre és
tárolásra. Jelen weboldal aktiváltatta az IP-címek anonimizálását, így a webhely felhasználók
IP-címét a Google az Európai Uniós tagállamokban, illetve az Európai Gazdasági Térség
szerződő országaiban az adatgyűjtés lehető legkorábbi szakaszában lerövidíti, és anonimmá
teszi.
A fenti információkat a Google a webhelyek üzemeltetőjének megbízásából dolgozza fel,
hogy kiértékelje a felhasználók holnap-látogatási szokásait, riportokat állítson össze a
webhelyek használatának gyakoriságáról, és további, a használattal összefüggő
szolgáltatásokat teljesítsen az üzemeltető felé. Ennek ellenére Ön bármikor úgy dönthet, hogy
letiltja a weboldalon belüli anonim böngészési tevékenységet figyelő analitikai célú sütiket.
A sütik tárolása a böngésző-szoftver megfelelő beállításával megakadályozható. A
hivatkozásra kattintva bővebb tájékoztatást kaphat arról, hogyan tilthatja le az adott sütiket:
http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html
Azok a látogatóink, akik nem szeretnék, hogy a GA jelentést készítsen a jelen honlapon
folytatott tevékenységükről, telepíthetik a GA ún. letiltó böngészőbővítményét. Ez a
kiegészítő arra utasítja a GA-t, hogy ne küldjenek látogatási információt a Google számára.
Ha le szeretné tiltani a GA webes tevékenységét, keresse fel a Google Analytics letiltó
oldalát, és telepítse a bővítményt böngészőjéhez. A bővítmény telepítéséről és eltávolításáról
további tájékoztatásért tekintse meg az adott böngészőhöz tartozó súgót!
Kérjük figyeljen arra, hogy a letiltó böngészőbővítmény csupán közvetlenül a letöltésre
használt böngésző és számítógép esetében fut, a letöltést követően már ne deaktiválja vagy
törölje a letiltó bővítményt, ellenkező esetben a böngészője helyreállítja magát és GA
alkalmazás újra működőképes lesz. Az adatgyűjtés a Google Analytics-on keresztül is
megakadályozható. Ebben az esetben egy „Opt-Out-Süti” lesz a számítógépére helyezve, ami
a jövőbeli látogatási információk gyűjtését megakadályozza.
4. „Remarketing” sütik
A honlap üzemeltetője a látogatószám növelése céljából a Google AdWords hirdetési célú
szolgáltatását (úgynevezett remarketing sütiket) használja. Ezek segítségével célzott
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hirdetések jeleníthetők meg az oldal látogatói számára, amennyiben a jelen honlapot korábban
gmail fiókjukba bejelentkezett állapotban böngészték. A Google AdWords a Google kattintás
alapú hirdetési rendszere, amely az internet felhasználók szármára keresési és böngészési
szokásaik alapján személyre szabott hirdetéseket jelenít meg.
A remarketing egy olyan marketing eljárás, amely lehetővé teszi azt, hogy a honlapunkat
meglátogató felhasználó számára – honlapunk elhagyása után – egy későbbi időpontban,
böngészés közben személyre szabott hirdetéseket jelenítsünk meg. A remarketing
szolgáltatást a Google részben a fentiekben már ismertetett sütik segítségével biztosítja.
Az adatokat ezek a sütik személyhez nem kötik. A hirdetések megjelenítését az Ön további
böngészési szokásainak függvényében a Google AdWords végzi. Amennyiben Ön nem
szeretne ilyen hirdetéseket látni, azt a következő oldalon tilthatja le: Google Settings,
illetve Google Analytics opt-out.
A
Google
adatvédelmi
nyilatkozata
megtekinthető
az
alábbi
linken: http://www.google.com/intl/hu/policies/privacy/. A Google Adwords által használt
sütiket pedig a Google hirdetési beállítások kezelőjében tilthatja le az ott található utasítások
szerint. További információ: https://support.google.com/ads/answer/2662850?hl=hu
A Gemius alvállalkozójaként a mérésekben közreműködik a DataXu is. A DataXu
adatkezelési tájékoztatója itt olvasható: https://www.dataxu.com/about-us/privacy/datacollection-platform/
A honlap kódjába a felhasználók követése és személyre szabott ajánlások megjelenítése
érdekében az alábbi szolgáltatók kódja került beágyazásra:
dotsub.com
prezi.com
nr-data.net
google-analytics.com
youtube.com
doubleclick.net
google.com
www.kiskozossegek.hu
A munkamenet lezárultáig érvényes süti csak a böngésző bezárásáig marad a számítógépen. A
pontos érvényességi idővel rendelkező (állandó) sütik törlésükig, de legkésőbb érvényességi
idejük lejártáig tárolódnak a számítógépen.
Amennyiben Ön az „ELFOGADOM” lehetőséget választja, a választását elmentjük, így nem
fogunk további hozzájárulást kérni.
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Segítség a sütik beállításához:
Chrome:
https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=hu
Internet
Explorer:
https://support.microsoft.com/hu-hu/help/17442/windows-internetexplorer-delete-manage-cookies
Edge: https://privacy.microsoft.com/hu-hu/windows-10-microsoft-edge-and-privacy
Firefox: https://support.mozilla.org/hu/kb/sutik-engedelyezese-es-tiltasa-amit-weboldakhaszn
Cookie – A felhasználók nyomonkövetése az interneten
Az internetes “szörfölés” során a felhasználók által meglátogatott weboldalak különböző,
alkalmazások felhasználásával próbálnak minél több és minél pontosabb információhoz jutni
a látogatókról, szokásaikról, érdeklődési körükről. Az említett lehetőségek között –
alkalmazásuk gyakoriságát tekintve – előkelő helyet foglalnak el az ún. sütik (cookie) és a
webjelzők (web beacon). Az internetes cookie-k alkalmazása számos jogi és etikai kérdést vet
fel, ugyanis személyes adatnak tekintendő, mivel a felhasználó pontosabb azonosítására ad
lehetőséget, mint a szélesebb körben ismert IP cím.
Süti (cookie)
A süti a webszerver által küldött, változó tartalmú, alfanumerikus információ csomag, mely a
felhasználó számítógépén rögzül és előre meghatározott érvényességi ideig tárolásra kerül. A
cookie-k alkalmazása lehetőséget biztosít a látogató egyes adatainak lekérdezésére, valamint
internethasználatának nyomon követésére. A cookie-k segítségével tehát pontosan
meghatározható az érintett felhasználó érdeklődési köre, internet használati szokásai, honlaplátogatási története. Mivel a sütik egyfajta címkeként működnek, melyekkel a weboldal
felismerheti az oldalra visszatérő látogatót, alkalmazásukkal az adott oldalon érvényes
felhasználónév, jelszó is tárolható. Amennyiben a honlaplátogatás során a felhasználó
böngészője visszaküldi a merevlemezre korábban elmentett cookie-t, az azt küldő szolgáltató
összekapcsolhatja az aktuális látogatást a korábbiakkal, azonban mivel a cookie-k a domainhez kötődnek, erre kizárólag saját tartalma tekintetében képes. A sütik önmagukban a
felhasználó azonosítására nem képesek, kizárólag a látogató számítógépének felismerésére
alkalmasak.
Érvényességi idejük és származásuk alapján többféle sütit különböztethetünk meg:
Ideiglenes vagy munkamenet (sesssion) cookie
A munkamenet sütik érvényességi ideje kizárólag a felhasználó aktuális munkamenetére
korlátozódik, céljuk az adatvesztés megakadályozása (például egy hosszabb űrlap kitöltése
során). A munkamenet végeztével, illetve a böngésző bezárásával a sütik e fajtája
automatikusan törlődik a látogató számítógépéről.
Állandó vagy menttet cookie
Az állandó cookie-k érvényességi ideje napokban, hetekben, hónapokban vagy években kerül
meghatározásra. Az érvényességi ideig a mentett sütik a felhasználó számítógépének
merevlemezén tárolódnak, azonban az előre meghatározott határidők lejárta előtt a
felhasználó törölheti őket.
Belső és külső cookie-k
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Amennyiben a meglátogatott honlap webszervere telepíti a felhasználó számítógépére a sütit,
belső cookie-ról beszélhetünk, míg ha a cookie forrása külső szolgáltató által az érintett
honlapba befűzött kód, külső sütiről van szó.
Cookie beállítások
A felhasználó saját internet böngészőjében letilthatja vagy engedélyezheti a cookie-k
telepítését számítógépére, azonban fontos tudni, hogy valamennyi süti elutasítása ugyan
segítheti személyes adataink védelmét, azonban egyes weboldalak használhatóságát
korlátozhatja. Meg kell jegyeznünk azonban, hogy az egyszerű böngészéshez cookie
használata, engedélyezése nem szükséges. A sütik engedélyezését vagy letiltását általában az
internet böngészők Eszközök/Beállítások menüjében az Adatvédelem beállításai alatt, a
cookie vagy süti menüpontokban végezheti el a felhasználó.
A látogató számítógépe merevlemezére korábban már telepített sütiket, azok érvényességi
idejének lejártát megelőzően törölheti. A törlésre többnyire az internet böngésző
Eszközök/Beállítások menüjében az Előzmények terület Törlés menüpontjában van lehetőség.
Fontos megjegyezni, hogy a számítógép merevlemezén elhelyezett valamennyi cookie törlése
egyes weblapok helytelen működését okozhatja.
Webjelző (web beacon, web bug)
A webjelzőt webes irányjelzőnek, pixel tag-nek, web bug-nak, azaz webhibának, átlátszósága
miatt tiszta (clear) GIF-nek, valamint elektronikus lenyomatoknak, web beacon-nek is
nevezik. A webjelző a weboldalon elhelyezett, általában egy 1×1 pixel méretű kép, mely a
honlap része, azonban mérete és átlátszósága miatt gyakorlatilag észrevehetetlen. A
webjelzők gyakran a sütikkel együttesen kerülnek alkalmazásra, használatukkal mérhetők és
követhetők a felhasználók által a honlapon végzett műveletek, a látogatók statisztikái. A web
beacon-ök a felhasználó számítógépén képesek felismerni bizonyos típusú információkat,
például a webjelzőt tartalmazó oldal megnevezését, a telepített cookie-kat, az érintett oldal
megtekintésének dátumát és időpontját. Amennyiben sütikhez kapcsolódó webjelzők kerülnek
elhelyezésre a weboldalon, a felhasználó böngészőjében a cookie-k fogadásának letiltásával,
megakadályozhatja, hogy a webjelzők nyomon kövessék a weblapon végrehajtott műveleteit.
Süti és webjelző kontra adatvédelem
A sütik és webjelzők adatvédelmi jelentősége abban rejlik, hogy segítségükkel a felhasználók
internetes tevékenysége nyomon követhető, róluk pontos profil készíthető. Nem túlzás, hogy
sokszor a hirdető, a szolgáltató jobban ismeri a látogatót, mint ő saját magát. A cookie-k
körültekintő alkalmazása, és az arról szóló megfelelő tájékoztatás a szolgáltató felelőssége,
azonban a felhasználók az alapvető elővigyázatossági intézkedések megtételével minimálisra
csökkenthetik a nem kívánt adatgyűjtés kockázatát.
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