
 
 

SÜTIK HASZNÁLATA 

1. A cookie-ról általában 

1.1. A „cookie”, vagy magyarul „süti” egy a számítógépedre mentett kis fájl, amely 

megkönnyíti a meglátogatott oldalakon lévő beállítások és egyéb információk 

tárolását, az általad használt eszköz azonosítását. 

1.2. A cookie-t a meglátogatott oldal (1st party cookie) vagy a cookie szolgáltató (3rd 

party cookie) szervere küldi a böngésződbe, amely azt lementi az általad használt 

eszközre, például a számítógépedre, telefonodra vagy tabletedre. Ezután, minden 

oldal betöltésekor, a böngésződ újra és újra elküldi a cookie-t a szervernek, amely 

azt beolvassa, és felhasználja valamilyen hasznos célra. 

1.3. Az általad használt eszköz azonosítására más technológiát is használunk a cookie-n 

kívül: az általad használt eszköz (számítógéped, telefonod vagy tableted) digitális 

ujjlenyomatát. Az eszköz digitális ujjlenyomata egy egyedi azonosító, amely az 

általad használt eszközt azonosítja, a felhasználói böngésző konfigurációk vagy más 

egyéb, a gépedről gyűjtött adatok alapján (például a kijelző beállításai, a böngésző 

neve, verziószám, installált pluginok, betűtípusok és más tulajdonságok). Ez a 

technológia ezen információk alapján egy egyedi “ujjlenyomatot” készít az általad 

használt eszközről, amely alapján a jövőben is be tudja azonosítani. A jelen 

tájékoztatóban ezt a technológiát is cookie-k alatt értjük. 

2. Cookie-k típusai 

2.1. Kétféle cookie-t helyezhetünk el a kifejezett hozzájárulásod nélkül az Európai 

Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 számú, általános adatvédelemről szóló 

rendelete (a továbbiakban: GDPR) alapján: 

 az egyik, aminek a célja csak a közléstovábbítás vagy annak megkönnyítése (pl. load 

balancing session cookie: terheléskiegyenlítő munkamenet-cookie) 

 a másik, aminek a célja az általad kért szolgáltatás nyújtásához feltétlenül szükséges 

(pl. ha beírod az adataidat a regisztráció során akkor ezt rögzíteni tudjuk). Ugyanígy 

szükséges cookie-nak minősülnek a szerződés nyújtásához a csalások megelőzésére 

használt cookie-k. 

2.2. Ezeket együttesen a működéshez szükséges cookie-nak nevezzük, amelyeket a 

felhasználó hozzájárulása nélkül használunk. 
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2.3. Az egyéb cookie-kat, így például a statisztikai célú vagy marketing célú, a böngészési 

szokásaidat továbbító cookie-kat, csak a te hozzájárulásoddal használjuk. 

3. Miért kell engedélyezned a cookie-k használatát 

3.1. A cookie-k használatának engedélyezése nélkül ez a weboldal nem használható teljes 

körűen. Nem adhatsz le rendelést és nem is tudod azt kifizetni. 

3.2. Amennyiben engedélyezed a cookie-k használatát, kizárólag akkor használhatod a 

teljes szolgáltatást. 

3.3. Jelen weboldal meglátogatásával és a cookie-k használatára vonatkozó kérdés igenlő 

megválaszolásával elfogadod a cookie-k használatát a 6. pontnak megfelelően. 

4. Mi történik, ha nem engedélyezed a cookie-k 
használatát 

4.1. Ha úgy döntesz, hogy nem szeretnéd engedélyezni a cookie-kat, akkor ezt a weboldalt 

nem tudod megrendelésre használni, csak meg tudod látogatni. A megrendelés és a 

fizetés cookie-k nélkül nem működik. 

5. A cookie-k letiltása 

5.1. Lehetőséged van arra, hogy bármikor töröld a cookie-kat az általad használt 

számítógépről vagy más eszközről. Emellett a böngészőprogramok többségében le 

tudod tiltani az elhelyezésüket. Ezt általában az Eszközök/Beállítások menüben az 

Adatvédelem beállításai - cookie vagy süti megnevezés alatt találod. 

5.2. Ha még többet szeretnél megtudni a cookie-król, azok használatáról és arról, hogy 

neked milyen döntéseid vannak ezzel kapcsolatban, látogass el ezekre a 

honlapokra: www.allaboutcookies.org vagy www.aboutcookies.org. 

6. Az általunk használt cookie-k 

6.1. Az alábbiakban találod az általunk használt cookie-k kategóriáinak listáját: 

 Működéshez szükséges cookie-k, amelyek elhelyezése és egyéb technológiák 

használata a hozzájárulásod nélkül történik 

 Statisztikai célú cookie-k, amelyek elhelyezéséhez szükséges a hozzájárulásod 

 Marketing célú, személyre szabott hirdetésekhez, ajánlásokhoz szükséges cookie-k, 

amelyek elhelyezéséhez szükséges a hozzájárulásod 

https://www.allaboutcookies.org/
https://www.aboutcookies.org/


 Partnereink által (Google, Facebook, Instagram, Barion) használt cookie-k, amelyek 

az általuk nyújtott szolgáltatásokhoz kellenek. 

6.2. Ez a weboldal technológiai okok miatt nem használható, ha a cookie-k használatát 

megtagadod. 
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