TÁJÉKOZTATÓ
A WWW.BABATORNASZ.HU WEBOLDALON ELHELYEZETT „COOKIE”-RŐL
MIK AZOK „COOKIEK” (SÜTIK)?
A cookiek vagy más néven sütik[a továbbiakban: cookie(k) vagy süti(k)], olyan rövid
számból és betűből álló adatfájlok, amelyeket a meglátogatott weboldal helyez el
automatikusan a felhasználó számítógépén, a weboldal első alkalommal való felkeresése
során.A sütit az Ön eszköze tárolja, ezért onnan bármikor könnyen eltávolítható. A cookiek
nem alkalmasak a felhasználó természetes személy azonosítására és nem tartalmaznak egyéb
azonosítható személyes információkat sem, tekintettel arra, hogy a sütik egy része egyáltalán
nem tartalmaz személyes adatot, míg másik részük pedig kizárólag egy titkos. egyéni és
véletlenszerűen generált számsorból álló azonosítót tartalmaz, amelyet szintén a felhasználó
szervere tárol és közvetít a felkeresett weboldalnak. A sütiktípusuk szerint több, különböző
célt is szolgáltatnak.
MI A „COOKIEK” CÉLJA?
A cookie célja, hogy a böngészési adatok, így különösen a látogatók szokásainak,
beállításainak mentésével az infokommunikációs, weboldalon található szolgáltatások
használatát megkönnyítse, kényelmesebbé tegye, a felhasználói élményt javítsa, valamint,
hogy statisztikai adatok gyűjtésével a weboldalt felkereső látogatók számára a leginkább
releváns ajánlatokat, hirdetéseket tudja megjeleníteni.
MILYEN TÍPUSÚ „COOKIE” VANNAK?
A. Munkamenet cookiek: vannak olyan sütik, amelyek elengedhetetlenül szükségesek a
weboldal megfelelő, hatékony működéséhez, a munkamenet biztosításához, ezek
nélkül a weboldal nem tud megfelelően, gördülékenyen működni.Az ilyen sütik
lehetővé teszik a weboldal számára, hogy felhasználók által, az adott weboldal
funkcióiban vagy szolgáltatásában végzett műveleteit rögzítése. A munkamenet
biztosítását szolgáló, feltétlenül szükséges sütik használatához nem szükséges az
látogató hozzájárulása, ugyanis ezeket az adatkezelő jogos érdek alapján kezeli és
semmilyen esetben sem gyűjt az érintettről olyan információkat, amely alapján az
érintettet azonosítani lehetne.
B. Statisztikai célú sütik: A statisztikai adatokat gyűjtő és rögzítő sütik a weboldal
böngészési élményinek javítását, így különösen tartalmi és szerkezeti kialakításának
látogatók számára történő optimalizálását célozzák. Ezek a sütik működésük
soránanonim módon gyűjtik a látogatók weboldal használatával összefüggő szokásait,
tevékenységét. Így például a weboldalon való böngészés idejét, a
felkeresettmenüpontokat.
C. Marketing, hirdetési célú sütik: ezek célja, hogy a weboldal a böngészi szokások
feltérképezésével, a látogatói számára leginkább relevánsnak vagy érdekesnek tűnő
hirdetéseket jelenítse meg.
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MENNYI IDEIG TÁROLNAK ADATOKAT A „COOKIEK”?
A sütik típusuk, illetve céljuk szerint eltérő ideig tárolják az általuk begyűjtött adatokat.
Vannak olyan cookiek, amelyek tartósan, a böngésző bezárását követően is, akár 2-3 évig is
tárolják a felhasználói beállításokat, míg más sütik csak rövidebb, néhány napos vagy
hónapos tárolási idővel működnek. Néhány sütipedig csak átmenetileg, így például a
böngésző bezárásáig tárol adatokat.
MILYEN „COOKIEKAT” HASZNÁL A WWW.BABATORNASZ.HU WEBOLDAL?
SÜTI NEVE

SÜTI
TÍPUSA

SÜTI ELHELYEZŐJE

viewed_cookie_policy

munkamenet

www.babatornasz.hu

PHPSESSID

munkamenet

www.babatornasz.hu

SÜTI CÉLJA
Célja, hogy az Ön által
beállított süti beállítások
elmentésre kerüljenek.
Személyes adatot nem
tárol
Célja a felhasználó
részére egyedi, anonim
kód generálása, és
honlapon történő
követése.

TÁROLÁSI
IDEJE

látogatói
munkamenet
végéig, de
legfeljebb 1 év.
böngészési
folyamat idejére

HOGYAN TILTHATJA LE A SÜTIKET?
Amennyiben Ön nem szeretné, hogy a weboldalsütit helyezzen el a számítógépén vagy
bármely más eszközén, amellyel a weboldalt felkeresi, akkor lehetősége van ezek letiltására,
törléséreaz Ön által használt böngésző„beállítások menüpontja” alatt. Ennek során lehetősége
van a korábbi látogatásai során elhelyezett adatfájlok törlésére is. Ugyanakkor, amennyiben
Ön a weboldalon elhelyezett sütikhasználatát megtiltja, előfordulhat, hogy a weboldal
felkeresése során egyes funkciókat nem vagy nem megfelelően tud csak használni.
Az alábbi linkek felkeresésével Ön bővebb információt szerezethet, arról, hogy az Ön által
használt böngészőben hogyan tilthatja le, illetve törheti vagy engedélyezheti újra a
weboldalon elhelyezett sütiket.
GOOGLECHROME:
https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=hu
FIREFOX
https://support.mozilla.org/hu/kb/weboldalak-altal-elhelyezett-sutik-torlese-szamito.
MICROSOFT EXPLORER
https://support.microsoft.com/hu-hu/help/17442/windows-internet-explorer-delete-managecookies.
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