A sütik használata weboldalunkon
Mik a sütik?
A sütik kisméretű szöveges fájlok, amelyek az Ön számítógépén vagy mobilkészülékéntárolódnak,
amikor először ellátogat egy weboldalra. Sütiket a weboldal megfelelő működésére vagy a működés
hatékonyabbá tételéhez használunk. Továbbá webanalitikára is használunk sütiket azon célból, hogy
segítsék a felhasználókat a weboldalra való látogatásuk optimalizálásában. A sütik két fajtája:
időleges és állandó sütik.
•
•

Időleges sütik tárolódnak átmenetileg böngészőjének almappájában, mikor Ön ellátogat egy
weboldalra. Ezen sütik elévülnek és automatikusan törlődnek, mikor bezárja böngészőjét.
Az állandó sütik megmaradnak böngészőjének almappájában és újra aktiválódnak, mikor Ön
újra ellátogat a weboldalra, amely létrehozta az adott sütit. Az állandó süti nem évül el, mikor
bezárja böngészőjét; megmarad böngészőjének almappájában a süti fájljában meghatározott
időtartamig.

Mire használjuk a sütiket?
A sütik többféle funkciót is elláthatnak. Például segíthetnek bennünket a látogatók észlelésében és
számszerűsítésükben, annak elemzésében, hogy weboldalunk hogyan teljesít, illetve az Ön
felhasználónevének és beállításainak megjegyzésében.Ez teszi lehetővé, hogy gyorsabban észleljük az
Ön által preferált érdeklődési köröket és a megjelenített tartalmakat az Ön érdeklődésének
megfelelően szabhassuk személyre. Az alábbi áttekintésben olvashat az általunk, a weboldalunkon
használt sütikről, illetve funkcióikról:

Süti típusa
Esszenciális sütik

Funkció
Esetenként „szigorúan
szükséges” sütiknek nevezik,
mivel ezek nélkül nem áll
módunkban egyes
szolgáltatásokat nyújtani a
felhasználónak, amire szüksége
van.

Teljesítmény-sütik

Ezen sütiket analitikai célokból
használjuk, általuk rögzíthetjük
a látogatók számát és nyomon
követhetjük, a weboldal
használata során hogyan
mozognak oldalunkon.
Ez elősegíti weboldalunk
működésének fejlesztését
(például, hogy a felhasználók

Adatgyűjtés
Ezen sütik mindössze az Ön
számítógépét vagy
mobilkészülékét azonosítják.
Önt nem azonosítják egyénileg,
azaz csak olyan információkat
tárolunk ezen sütikben,
amelyek egyénenként nem
beazonosíthatók. (vagy:
amelyek alapján az Ön
személye nem
beazonosítható.)
E sütik mindössze az Ön
számítógépét vagy
mobilkészülékét azonosítják,
Önt egyénileg nem. Az
elemzéshez szükséges
adatokat név nélkül gyűjtik.
Egyes esetekben előfordul,
hogy ezen sütik egy részét
számunkra egy harmadik fél

könnyedén megtalálják a
pontos információt, amit
keresnek.)

Funkcionalitás-sütik

Célzott sütik

Ezeket az Ön észlelésére
használjuk, amikor visszatér
weboldalunkra. Így
lehetőségünk nyílik tartalmunk
az Ön személyére szabására,
név szerint köszöntésére és
beállításainak megjegyzésére.
Célzott sütiket a hirdetők
használnak weboldalunkon.
Nyomon követik böngészőjét,
miközben különböző
weboldalakat látogat, hogy
megértsék, Ön mik iránt
érdeklődik, ezen információkat
felhasználva pedig az Ön
számára releváns hirdetéseket
jelenítenek meg.

kezeli. Az Icopal nem használ
sütiket egyének azonosítására
vagy személyes adatok
gyűjtésére, és sütiket a fent
felsorolt célokon kívül másra
nem használ.
Az ezen sütik által
összegyűjtött információk
között lehetnek az Ön
személyének azonosítására
alkalmas, az Ön által megadott
adatok, mint például a
felhasználóneve.
E sütik harmadik személy által
is tárolhatók és hozzáférhetők
a megfelelő eszközökkel.

Az egyes sütik leírása:
Süti neve
ASP.NET_SessionId

Süti Típusa
Esszenciális

__stid

Teljesítmény

__unam

Teljesítmény

lastVisitedPage

Funkcionalitás

_ga, _gat_gtag_UA_*, _gid

Teljesítmény

Funkció
Az oldalon való böngészés
folytonosságát biztosítja.
Navigációs folyamatokat és
kattintásokat mér az oldalon,
analitikai célból. Nem végez
beazonosítást, csak ha Ön
külön feliratkozott a ShareThis
szolgáltatásra és engedélyezte
ezt a funkciót.
Navigációs folyamatokat és
kattintásokat mér az oldalon,
analitikai célból. Nem végez
beazonosítást, csak ha Ön
külön feliratkozott a ShareThis
szolgáltatásra és engedélyezte
ezt a funkciót.
Az utolsó Ön által megtekintett
aloldalt tárolja a weblapon.
A Google Analytics által
használt sütik. Céljuk az Ön
tevékenységének mérése a
weboldalon, amelynek
segítségével belátást nyerünk a

Facebook Pixel Code

Célzott

felhasználói viselkedésbe
weboldalunk, megkönnyítve
annak továbbfejlesztését,
optimalizálását.
A Facebook által használt,
műveletek mérésére és
célközönségek kiépítésére
szolgáló sütik.

Hogyan kezelhetőek és tilthatóak le a sütik?
Az Ön böngészőjének beállításaiban kiválaszthatja, hogy elfogadja-e a sütiket. Azonban tudnia kell a
tényről, miszerint, ha böngészőjének beállításaiban az összes sütit blokkolja, ezáltal előfordulhat,
hogy weboldalunk bizonyos szolgáltatásaihoz és funkcióihoz, vagy weboldalunk egyes részeihez nem
férhet hozzá.
Az alábbi weboldalakon további információkhoz juthat azzal kapcsolatban, hogyan kezelheti és
módosíthatja a sütik beállításait egyes népszerű böngészőkben:
•
•
•

Google Chrome - https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=hu&p=cpn_cookies
Microsoft Internet Explorer https://support.microsoft.com/hu-hu/help/17442/windowsinternet-explorer-delete-manage-cookies
Mozilla Firefox https://support.mozilla.org/hu/kb/sutik-informacio-amelyet-weboldalaktarolnak-szami?redirectlocale=hu-HU&redirectslug=Cookies

Amennyiben másfajta böngészőket használ, informálódhat a hozzájuk tartozó weboldalak támogatást
nyújtó szakaszában, a sütik hogyan kezelhetőek és blokkolhatók.
Ha többet kíván megtudni általánosságban a sütikről, többek között arról, hogyan láthatja, mely sütik
vannak beállítva és hogyan kezelhetőek, illetve tilthatók, kérjük, látogasson el a
www.allaboutcookies.org weboldalra.

