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Süti szabályzat 

Jelen szabályzat utoljára 2020.05.25 napján került frissítésre. 

Weboldalunk sütiket használ, hogy meg tudja Önt különböztetni weboldalunk többi felhasználójától. Ez 
segítségünkre van abban, hogy megfelelő élményt nyújtsunk Önnek weboldalunk böngészése során, 
és lehetővé teszi számunkra honlapunk fejlesztését. A weboldal további böngészésével Ön elfogadja, 
hogy sütiket használunk.  

Miként használja ez a weboldal a sütiket? 

Mi az a süti? 

A süti egy betű- és számkarakterekből álló kisméretű fájl, amelyet a számítógépe böngészőjén vagy 
merevlemezén tárolunk. A sütik olyan információkat tartalmaznak, amelyek számítógépe 
merevlemezére kerülnek, ezek a sütik nem tartalmaznak azonosítható információkat.  
 
A sütiket az alábbi célokból használjuk: 

1. Weboldalunk fejlesztése 

Kizárólag statisztikai célokból nyomon követjük, hány egyedi felhasználó látogat weboldalunkra, és ezt 
milyen gyakorisággal teszik. Névtelen adatokat gyűjtünk, amelyek elárulják nekünk, hogy mely 
oldalainkat, milyen típusú felhasználók és mely országokból látogatják a leggyakrabban. Ez lehetővé 
teszi számunkra, hogy megtudjuk, melyik tartalom népszerűbb a többinél. Ehhez egy Adobe Analytics 
nevű webanalitikai eszközt használunk. 

2. Online reklámjaink célzott és releváns mivoltának a biztosítása 

Időnként előfordulhat, hogy más weboldalakon hirdetünk saját weboldalunk reklámozása céljából. Az 
általunk használt reklámpartnerek olyan hirdetéseket jeleníthetnek meg, amelyekről úgy vélik, hogy 
azok a leginkább érdekesek lehetnek az Ön számára, az Ön ezen és más weboldalak látogatására 
vonatkozó információi alapján (ez az információ névtelen, mivel nem tartalmazza nevét, postacímét, e-
mail címét vagy telefonszámát). 

Ehhez szükség lehet arra, hogy reklámpartnerünk egy sütit helyezzen a számítógépére. Továbbá 
annak megállapítása érdekében, hogy Ön a megfelelő célközönségbe tartozik-e, szükség lehet annak 
beazonosítására, hogy Ön korábban már járt-e ezen a weboldalon, amely egy erről a weboldalról ide 
helyezett süti használatával történik (ezt nevezik újracélzásnak). 

Ezekre a reklám sütikre általában „harmadik fél sütikként” hivatkozunk, mivel a reklámozást és a 
nyomon követést egy „harmadik fél” végzi. 

Az ilyen típusú online viselkedés-alapú reklámozásra, a sütikre és e funkció kikapcsolására vonatkozó 
további információkért, kérjük, látogasson el a https://www.youronlinechoices.com/hu/ oldalra. 

Milyen sütiket használunk: 

• Szükséges sütik: ezek azok a sütik, amelyek a weboldalunk működéséhez szükségesek. Ide 
tartoznak például azok a sütik, amelyek lehetővé teszik a weboldalunk biztonságos területeire 
történő bejelentkezését, a bevásárlókosár vagy az e-számlázási szolgáltatások használatát. 

• Analitikai/teljesítmény sütik: ezek teszik lehetővé számunkra, hogy felismerhessük és 
megszámolhassuk látogatóinkat, és hogy nyomon tudjuk követni, hogy a látogatók miként 
navigálnak weboldalunk körül annak használata közben. Mindez segít weboldalunk működésének 
javításában, például annak biztosításával, hogy a felhasználók könnyen megtalálhassák, amit 
keresnek. 

• Funkcionális sütik: ezeket arra használjuk, hogy felismerjék Önt, amikor visszatér a 
weboldalunkra. Ezek teszik lehetővé, hogy tartalmunkat személyre szabhassuk az Ön számára, 
hogy név szerint üdvözölhessük és emlékezni tudjunk preferenciáira (például a megadott nyelvre 
vagy régióra). 

• Célzó sütik: ezek a sütik rögzítik a weboldalunkon tett látogatásait, az Ön által megtekintett 

https://www.youronlinechoices.com/hu/


 
 

2/3. oldal 
v20200417 

oldalakat és a követett hivatkozásokat. Ezeket az információkat weboldalunk és az ott 
megjelenített hirdetések relevánsabbá tételére használjuk. Ugyanakkor ebből a célból az 
információkat harmadik felekkel is megoszthatjuk. 

• A böngésző bezárásakor vagy a munkamenet végén lejáró süti:  Átmenetileg tárolt 
információk a böngésző memóriájában, amely a munkamenet lejártát követően törlésre kerülnek. 
Ezek szükségesek bizonyos alkalmazások és funkciók helyes működéséhez. 

• Állandó sütik:  Ezeknek köszönhetően a gyakran meglátogatott oldalak könyebben elérhetőek 
(pl. gyorsabb betöltési sebesség, elmentett beállítások, elmentett felbontás, stb.) Ezek az 
információk a böngésző memóriájában több ideig megőrzésre kerülnek, amely a böngésző 
beállításaitól függ. Ezek a fajta sütik lehetővé teszik az információáramlást az oldal meglátogatása 
esetén.  

 

További információkat az általunk használt sütikről és arról, hogy milyen céllal használjuk azokat, az 
alábbi táblázatban találhat: 

 
Süti neve és gyűjtött 
adatai 

Típusa Harmadik fél Célja Érvényességi ideje 

user 
 
Tárolt adat- 
Nem nyilvános  

Szükséges Belső Tartalmazza a 
jelenleg bejelentkezett 
felhasználó 
azonosítóját 

A böngésző 
bezárásakor vagy a 
munkamenet végén 

AMCV_####@AdobeOrg 
 
Tárolt adat – 
Egyedi látogatók ID-ja - 
Experience Cloud 
Solutions 

Oldal 
analitika 

Adobe Egyedi látogatók 
számát méri 

Állandó sütik, 2 év 

AMCVS_####@AdobeOrg 
 
Tárolt adat- 
“1” 

Oldal 
analitika 

Adobe Az AMCVS süti 
jelzőként szolgál, 
amely jelzi a 
munkamenet 
inicializálását. 
 

A böngésző 
bezárásakor vagy a 
munkamenet végén 

s_cc 
 
Tárolt adat- 
“True” 

Oldal 
analitika 

Adobe A sütiket egy 
JavaScript-kód állítja 
és olvassa be annak 
megállapításához, 
hogy a sütik 
engedélyezve 
vannak-e. 
 

A böngésző 
bezárásakor vagy a 
munkamenet végén 

s_ips 
 
Tárolt adat- 
Nem nyilvános 

Oldal 
analitika 

Adobe Információkat 
tartalmaz a 
megtekintett oldal 
százalékáról. 

A böngésző 
bezárásakor vagy a 
munkamenet végén 

s_pltp 
 
Tárolt adat– 
Oldal neve 

Oldal 
analitika 

Adobe Az oldal betöltési 
idejét az s_plt rögzíti 

A böngésző 
bezárásakor vagy a 
munkamenet végén 

s_plt 
 
Tárolt adat– 
Az idő másodpercben 

Oldal 
analitika 

Adobe Oldalbetöltést tárolja 
másodpercben 

A böngésző 
bezárásakor vagy a 
munkamenet végén 
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s_ppv 
 
Tárolt adat– 
Nem nyilvános 

Oldal 
analitika 

Adobe Információkat 
tartalmaz a 
megtekintett oldal 
százalékáról. 

A böngésző 
bezárásakor vagy a 
munkamenet végén 

s_sq 
 
Tárolt adat- 
Nem nyilvános 

Oldal 
analitika 

Adobe Információkat 
tartalmaz az előző 
linkről, amelyre a 
felhasználó kattintott. 
 

A böngésző 
bezárásakor vagy a 
munkamenet végén 

s_tp 
 
Tárolt adat- 
Nem nyilvános 

Oldal 
analitika 

Adobe Információkat 
tartalmaz a 
megtekintett oldal 
százalékáról 

A böngésző 
bezárásakor vagy a 
munkamenet végén 

 
Hogyan kezelheti sütijeit? 
 

Böngészők beállításai 

A legtöbb böngésző módosítható, hogy megakadályozza a sütik elfogadását a számítógépén, bár ez 
azzal is járhat, hogy a weboldal (és más weboldalak) egyes funkciói nem fognak megfelelően működni 
és korlátozhatják felhasználói élményét. 

Ezek a beállítások általában a böngésző „beállítások” vagy „preferenciák” menüjében találhatók. Ezen 
beállítások megértése érdekében a következő hivatkozások hasznosak lehetnek; egyébként a további 
részletekért a böngészőjében lévő „Súgó” opciót használhatja. 

Süti beállítások Internet Explorerben 

Süti beállítások Firefoxban 

Süti beállítások Chromeban 

Harmadik fél sütik kikapcsolása 

Amennyiben nem szeretné, hogy harmadik féltől származó sütik elhelyezésre kerüljenek a 
böngészőjében, kérjük látogasson el az érintett harmadik fél weboldalára a lenti linken keresztül, ahol 
további információkat talál meg az adatkezelési szabályzatukról valamint arról, hogyan tilthatja le az 
analitikai sütiket: 

Adobe: http://www.adobe.com/privacy/opt-out.html  

További hasznos hivatkozások 

Ha szeretne többet megtudni a sütikről és azok szélesebb körű használatáról, az alábbi hivatkozások 
nyújthatnak segítséget: 

Mindent a sütikről 

Az Internetes Hirdetési Hivatal (Internet Advertising Bureau, IAB) alábbi weboldalán nyújt tájékoztatást 
az internetes hirdetésekkel kapcsolatos adatvédelmi kérdésekkel kapcsolatban: 

https://www.youronlinechoices.com/hu/ 

 

https://support.microsoft.com/hu-hu/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
https://support.mozilla.org/hu/kb/tovabbfejlesztett-kovetes-elleni-vedelem-az-asztal?redirectlocale=en-US&redirectslug=enable-and-disable-cookies-website-preferences
https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=hu
http://www.adobe.com/privacy/opt-out.html
https://www.allaboutcookies.org/
https://www.youronlinechoices.com/hu/

