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SÜTIKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
Weboldalaink úgynevezett “Sütiket” használnak. A Sütik rövid adatfájlok, amelyek az oldalakra
látogató felhasználók webböngészéjőn keresztül a merevlemezén tárolódnak. A Sütik bizonyos
információkat (például a felhasználók nyelvi, vagy oldalbeállításait, azonosítószám, dátum, időpont,
valamint az előzőleg meglátogatott oldal) tárolják el, amelyeket a felhasználó webböngészője — a
Sütik élettartamától függően — továbbít nekünk, amikor a felhasználó ismét felkeresi a
weboldalunkat.
Kétfajta Sütit (cookie-t) használhatunk: (1) technikai okokból szükséges Sütiket (cookie-kat), amelyek
nélkül a weboldal nem működne tökéletesen, és (2) Opcionális Sütiket (cookie-kat):
Technikai Sütik (cookie-k):
Süti neve:

Adatkezelés
időtartama:

Adatkezelés célja:
(gyűjtött információ)

MCHECKED

Munkamenet végéig

felhasználó böngésző programjának
tartalmazó titkosított információ

paramétereit

PHPSESSID

1 óra

PHP munkamenet azonosító, a PHP session()
használatával jön létre. A munkamenet-kezelést
(session) arra használjuk, hogy információt tároljon a
felhasználó beállításairól, vagy annak megváltozásáról a
munkamenet minél jobb működése érdekében. A
session információk ideiglenesek, és automatikusan
törlődnek, miután a felhasználó elhagyta az oldalt.

UniqueID

6 hónap

Látogatói időtartam mérése anonim módon, statisztikai
célokból, a weboldal optimalizálása érdekében.
Személyes adat nem kerül tárolásra.

WHGACE

1 nap

A weboldal megfelelő működéséhez
terheléselosztást segítő süti

WHGCOOKIECON
SENT

6 hónap

Opcionális sütik (cookie-k) tárolásának megjegyzésére
Az opcionális sütik (cookie-k) használatának elfogadását
vagy elutasítását tárolására szolgál. Személyes adatot
nem tárol.

WHGPL

Munkamenet végéig

Autentikáció során, a bejelentkezési állapotot tároló
titkosított felhasználói információ

WHGUV

Munkamenet végéig

Autentikáció során, a bejelentkezési állapotot tároló
titkosított felhasználói információ

szükséges
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YouTube

1 év

YouTube csatornánkról a videókat a YouTube
megerősített adatvédelmi módján keresztül illesztjük a
weboldalainkba. Ebben a módban a YouTube sütiket
(cookie-kat) helyezhet el a számítógépen a
videolejátszóra kattintás során, ám személyes
beazonosításra alkalmas adatokat nem tárol. További
információk olvashatók a YouTube videobeágyazási
információs
oldalán
(https://support.google.com/youtube/answer/171780?
hl=hu)

Opcionális (cookie-k):
A Süti(k) neve

A használat célja, tartalom

Hozzájárulás
formája

Google Tag Manager,
AppNexus, [m]insights

Web
elemzés:
Ezek a Sütik lehetővé teszik a számunkra, hogy
elemezzük azt, ahogyan a felhasználó a weboldalunkat
használja, azáltal, hogy egy véletlenszerűen generált,
egyedi azonosítót (ID) adnak a felhasználó eszközének,
ami által az eszköze azonosíthatóvá válik a következő
látogatásakor.

IGEN
NEM

AppNexus:
Nem tárol és nem is továbbít személyes adatot. A süti
célja, hogy a látogató böngészési szokását monitorozza
és a web böngészőjében a számára releváns banner
hirdetéseket helyezze el.
[m]insights:
Nem tárol és nem is továbbít személyes adatot. A süti
célja, hogy a látogató böngészési szokását monitorozza
és a web böngészőjében a számára releváns banner
hirdetéseket helyezze el.
Élettartam: 6 hónap
Szolgáltató: Google Inc., AppNexus, M-Brain Group
Facebook

A Facebook Pixel lehetővé teszi Facebook hirdetések
optimalizálását, eredményességének mérését, illetve
segít abban, hogy a célcsoport a Facebookon számukra
releváns hirdetéseket lásson.
Élettartam: 2 év
Szolgáltató: Facebook Inc.

IGEN
NEM

Profilozás:
Az. [m]insights és AppNexus Sütik (cookie-k) a weboldalra látogatók böngészési szokásait
monitorozzák és a web böngészőjükben a böngészési szokásaiknak megfelelő hirdetéseket helyeznek
el. Ezen típusú Sütik (cookie-k) nem kezelnek, és nem továbbítanak személyes adatokat.
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A felhasználó előzetes hozzájárulása nélkül nem használunk Opcionális Sütiket (cookie-kat). A
felhasználó első weboldalunkra tett látogatásakor egy, az Opcionális Sütik (cookie-k) használatához
való hozzájárulását kérő ablak fog megjelenni. Amennyiben hozzájárul a használathoz, egy Sütit
(cookie-t) rögzítünk a számítógépén, és az ablak a Süti élettartama alatt nem jelenik meg többször.
Ha a Süti élettartama lejár, vagy a felhasználó törli a Sütit, akkor a felhasználó legközelebbi
weboldalunkra tett látogatásakor a hozzájárulását kérve az ablak ismét meg fog jelenni.
A fenti táblázatban foglalt beállításainak megváltoztatásával a felhasználó bármikor jogosult az
Opcionális Sütik (cookie-k) használatára vonatkozó hozzájárulását visszavonni. Természetesen a
felhasználó használhatja, a weboldalunkat a Sütik (cookie-k, ideértve a technikai okokból használt
Sütiket (cookie-kat) nélkül is. Böngészőjében bármikor deaktiválhatja vagy korlátozhatja, a Sütik
(cookie-k) használatát, ami azonban az oldal használhatóságára, illetve felhasználó-barát minőségére
negatív hatással lehet.
Web elemzés:
Weboldalunk a Google Analytics alkalmazást használja, amely a Google Inc.; 1600 Amphitheatre
Parkway, Mountain View, CA 94043, United States (“Google”) web elemző szolgáltatása.
A Sütik (cookie-k) által a felhasználó weboldal-látogatásáról létrehozott információkat a rendszer
általában a Google egyesült államokbeli szerverére küldi, és ott tárolja. A Google lerövidíti a
felhasználó IP-címét, de csak az Európai Unió tagállamaiban vagy az Európai Gazdasági Térségről
szóló megállapodás egyéb országaiban. Csak kivételesesetekben fordul elő, hogy a rendszer a teljes
IP-címet a Google egyesült államokbeli szerverére küldi, és ott rövidíti le. A weboldal
üzemeltetőjének megbízásából a Google ezeket az információkat fogja felhasználni ahhoz, hogy
kiértékelje a felhasználó weboldal-használatát, és jelentéseket állítson össze a weboldalon
végrehajtott tevékenységekről, valamint további, a weboldal és az internet használatával kapcsolatos
szolgáltatásokat ajánljon fel a weboldal üzemeltetőjének.
A sütik használatát böngészőszoftverének megfelelő beállításával is letilthatja. A Google általi
adatgyűjtést és -felhasználást (sütik és IP-cím) az alábbi linken elérhető böngésző plug-in letöltésével
és telepítésével is megakadályozhatja: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de
A plug-in helyett vagy mobil eszközök böngészőin kattintson erre a linkre egy letiltó Süti (cookie)
telepítéséhez, mely a továbbiakban megakadályozza a Google Analytics keretein belül történő
adatgyűjtést ezen a weboldalon. A letiltás mindaddig érvényben marad, míg nem törli annak sütijét.
Ha a süti törlődött, elegendő mindössze újból a linkre kattintania. A Google Analytics felhasználási
feltételeiről és adatvédelmi irányelvéről az alábbi oldalakon talál további információkat:
https://www.google.com/analytics/terms/us.html
https://www.google.de/intl/en-GB/policies/
A Google Analytics segítségével értékeljük ki statisztikai célokból a Double Click „dupla kattintásos"
sütit. Ezt a sütit az Ads Manager segítségével, illetve az alábbi linkre kattintva tilthatja le:
http://www.google.com/settings/ads/onweb/?hl=en
A Google Double-Click Floodlight címkéit is használjuk az online reklámtevékenység támogatására és
weboldalunk használatának elemzésére. Ezek a címkék nem továbbítanak személyes adatokat a
Google Double-Clicknek. Adatainak a Google Double-Click általi kezeléséről és az ezzel kapcsolatos
sütik használatáról és letiltásáról további részleteket a Double-Click adatvédelmi irányelvében talál:
https://support.google.com/adsense/answer/2839090?hl=en
A Google Remarketinget, a Google hirdetési szolgáltatását is használjuk, melynek segítségével
célirányos hirdetéseket jeleníthetünk meg a weboldal korábbi látogatói számára. Ez a funkció az
eszközök közötti remarketinget alkalmaz, a Google AdWords és a DoubleClick alkalmazásával. Ha
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beleegyezését adta, hogy a Google a felhasználó webes és böngészési előzményeit Google fiókjához
társítsa, akkor a Google a felhasználó Google fiókjából és a Google Analyticsből származó
információkat együttesen használja fel a hirdetések testreszabására és az eszközök közötti
remarketing célcsoportja adatainak meghatározására. Google felhasználóként a „Saját fiókban"
adhatja meg saját hirdetési beállításait és kapcsolhatja ki a személyre szabott hirdetések
megjelenítését. A Google általi adatgyűjtést és –felhasználást az alábbi linken elérhető böngésző
plug-in letöltésével és telepítésével is megakadályozhatja:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en
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