SÜTIK (COOKIE) KEZELÉSE A WEBOLDALON

Mi az a süti (cookie) és mire használjuk?
A süti (cookie) egy kis fájl, amely akkor kerül a számítógépre, amikor Ön egy webhelyet látogat meg.
A sütik számtalan funkcióval rendelkeznek és általánosságban megkönnyítik a weboldalak használatát
a felhasználók számára.
Társaságunk a következő célokból használja a sütiket:
• információ gyűjtése azzal kapcsolatban, hogyan használja Ön a weboldalt,
• weboldalaink fejlesztése,
• az Ön navigációjának megkönnyítése weboldalunkon és annak funkcióinak használata során,
így biztosítva a zökkenőmentes felhasználói élményt,
• célzott hirdetések elhelyezése más weboldalakon,
• böngésző felhasználók megkülönböztetése, azonosítása,
• a weboldalon végzett tevékenységek nyomon követésére azért, hogy általuk még inkább
kifejezetten az Önt érdeklő vagy az Ön számára fontos, releváns ajánlatokról üzenetet
juttathassunk el az Ön számára.

Az általunk használt sütik fajtái
• Feltétlenül szükséges, munkamenet (session) sütik
Ezek a sütik ahhoz szükségesek, hogy a felhasználók böngészhessék weboldalunkat, használják
annak funkcióit, pl. többek között az Ön által adott oldalakon végzett műveletek megjegyzését
egy látogatás során. 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. Ne feledje, ezen sütik alkalmazása nélkül nem tudjuk
garantálni Önnek weboldalunk használatát.
• Teljesítményt biztosító sütik
Ezen sütik segítségével információt gyűjtünk arról, hogy felhasználóink hogyan használják
honlapunkat (pl. mely oldalainkat tekintette meg, hány oldalt keresett fel, az oldal mely
részére kattintott, milyen hosszú volt az egyes munkamenetek ideje, milyen hibaüzeneteket
kapott stb.). Ez annak érdekében történik, hogy a honlapunkat felhasználóink igényeinek
megfelelően tudjuk továbbfejleszteni, és magas színvonalú, felhasználóbarát élményt tudjunk
biztosítani számukra.
Teljesítménymérés céljából weboldalunk minden látogatás alkalmával harmadik fél általi
sütiket használ. A sütik használatával nyomon követjük, hogy a weboldalt hányan látogatják, és
milyen tartalmak iránt érdeklődnek. Minden információt név nélkül tárolunk és a látogatók
viselkedésének anonim elemzésére használjuk, hogy magas színvonalú élményt tudjunk
biztosítani a felhasználóknak.
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Hogyan ellenőrizheti és hogyan tudja kikapcsolnia a sütiket?
Minden modern böngésző engedélyezi a sütik beállításának a változtatását. A legtöbb böngésző
alapértelmezettként automatikusan elfogadja a sütiket, de ezek általában megváltoztathatóak, hogy
megakadályozza az automatikus elfogadást és minden alkalommal felajánlja a választás lehetőségét,
hogy szeretné-e a sütiket engedélyezni vagy nem.
Felhívjuk figyelmét, hogy mivel a sütik célja weboldalunk használhatóságának és folyamatainak
megkönnyítése vagy lehetővé tétele, a sütik alkalmazásának megakadályozása vagy törlése által
előfordulhat, hogy felhasználóink nem lesznek képesek weboldalunk funkcióinak teljes körű
használatára, illetve, hogy a weboldal a tervezettől eltérően fog működni böngészőjében.

A sütik jogszabályi háttere és jogalapja
Az adatkezelés jogi hátterét az
• az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvény (Infotv.),
• az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal
összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Elkertv.), valamint
• az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény rendelkezései
jelentik.
Az adatkezelés jogalapja
• munkamenet sütik esetén az Elkertv. 13/A. § (3) bekezdésében foglalt rendelkezés,
• teljesítményt biztosító sütik esetén pedig az Ön hozzájárulása.
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