
COOKIE NYILATKOZAT 
 
Mik azok a Cookie-k? 
 
A sütik kis szövegfájlok, melyek az Ön számítógépére vagy mobil eszközére töltődnek le egy 
honlap vagy alkalmazás felkeresésekor. A webböngésző (Internet Explorer, Mozilla Firefox, 
Safari vagy Google Chrome) ezeket a sütiket minden későbbi látogatás után visszaküldi a 
honlapnak vagy alkalmazásnak, hogy az felismerhesse Önt és emlékezzen bizonyos dolgokra, 
pl. személyes adatok vagy felhasználói preferenciák. 
 
A sütik nagyon hasznosak, és sok mindent elvégeznek, hogy a lehető legkellemesebbé és 
leghasznosabbá tegyék az Ön látogatását honlapunkon. Emlékeznek az Ön preferenciáira, és 
általában növelik a felhasználói élményt. 
 
A sütiknek két különböző típusa van: 
 
Munkamenet sütik: Ezek csak addig maradnak meg, amíg tart a munkamenet, és a böngésző 
bezárásával eltűnnek a számítógépről vagy eszközről. 
 
Tartós sütik: Ezek a böngésző bezárása után is a számítógépen vagy eszközön maradnak, és a 
sütiben meghatározott ideig „élnek”. Ezek a tartós sütik minden olyan alkalommal 
aktiválódnak, amikor Ön felkeresi azt a honlapot, ahol a süti létrejött. 
 
Milyen cookie-t használunk? 
 
Amikor Ön honlapunkat, mobil honlapunkat vagy mobil alkalmazásainkat használja, az 
eszközön a következő kategóriákat lehet beállítani: 
 
Alap működést biztosító sütik:  
Ezen sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát, és 
látogatóink azonosítása nélkül gyűjtenek információt a használatáról. 
 
Statisztikai sütik:  
Az adatok névtelen formában való gyűjtésén és jelentésén keresztül a statisztikai sütik 
segítenek a weboldal tulajdonosának abban, hogy megértse, hogyan lépnek interakcióba a 
látogatók a weboldallal. 
 
Marketing sütik:  
A személyre szabott sütiket a látogatók weboldal-tevékenységének nyomon követésére 
használjuk. A cél az, hogy minél relevánsabb hirdetéseket tegyünk közzé az egyéni 
felhasználók számára, preferenciájuknak megfelelő tartalmat jelenítsünk meg, valamint 
aktivitásra buzdítsuk őket. 
 
Hogyan használjuk a sütiket? 
 
Minden olyan alkalommal, amikor Ön honlapunkat, mobil honlapunkat vagy mobil 
alkalmazásainkat használja, a „sütik” vagy hasonló technológiák információkat gyűjthetnek. 



A sütikkel begyűjtött információt nem adjuk el, és nem fedjük fel harmadik fél felé, kivéve, 
ha ezt a törvény előírja (pl. kormányszervek vagy bűnüldöző szervek felé). Honlapunk, mobil 
honlapunk és mobil alkalmazásaink használatával Ön hozzájárul ahhoz, hogy a sütiket a rájuk 
vonatkozó szabályzat előírásai szerint használjuk. 
 


