TÁJÉKOZTATÓ
A WWW.MAGYARBOROD.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 sütik típusuk 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 a tartalmi és szerkezeti kialakításának
látogatók számára történő optimalizálását célozzák. Ezek a sütik működésük során
anonim módon gyűjtik a látogatók weboldal használatával összefüggő szokásait,
tevékenységét. Így például a weboldalon való böngészés idejét, a felkeresett
menüpontokat.
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 süti pedig csak átmenetileg, így például a böngésző bezárásáig tárol
adatokat.
MILYEN „COOKIEKAT” HASZNÁL A WWW.MAGYARBOROD.HU WEBOLDAL?
SÜTI NEVE
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SÜTI CÉLJA
a süti tájékoztató elfogadásával
kapcsolatos oldal alján feltűnő sáv
elrejtése, és az „elfogadás” megjegyzése
a felhasználó Google fiókjához tartozó
titkosított és egyedi azonosító
segítségével a legutóbbi bejelentkezési
időpont tárolása biztonsági célokból
a weboldalra beágyazott youtube video
működésének biztosítása
a felhasználó adatainak illetéktelen
hozzáférések ellen védelme
a felhasználó rendelkezésére álló
sávszélességet méri annak meghatározza
céljából, hogy a felhasználónak a régi
vagy az új youtube lejátszó felületét
jelenítse meg
annak eldöntése, hogy a youtube videó a
beágyazott tartalomként jelenjen-e meg
vagy sem.
a felhasználó Google-fiókazonosítójának
és legutóbbi bejelentkezése időpontjának
tárolása, abból a célból, hogy
megakadályozza a bejelentkezési
hitelesítő adatok illetéktelen használatát,
és megvédje a felhasználói adatokat a
jogosulatlan felektől
a youtube beépülő modul működésének
biztosítása
a felhasználók azonosítása a böngészési
munkamenet során, abból a célból, hogy
a felhasználó webhelylátogatási
szokásait, viselkedését rögzítse
a Google Analytic szolgáltatás felé
irányuló események lekérdezési
ütemének szabályozására szolgál, amely
limitálja a túlzott adatgyűjtést.
a weboldalon található hirdetők által
elhelyezett hirdetések hatékonyságának
mérése, abból a célból, hogy a
felhasználó számára célzott hirdetéseket
jelenítsen meg. A hirdetések
megtekintésének, kattintásának tényét
rögzíti.
a Google LLC-vel szerződésben álló
reklámpartnerek webhelyeit felkeresők
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6 hónap
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munkamenet
vége
A böngésző
bezárásakor
vagy a
munkamenet
végén.

2 nap
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2 hét

2 év

2
Copyright 2020, Illés és Pulay Ügyvédi Társulás - Minden jog fenntartva

SAPISID

hirdetési

youtube.com
Google LLC

CONSENT

hirdetési

SID

hirdetési

SSID

hirdetési

__Secure-3PAPISID

hirdetési

__Secure-3PSID

hirdetési

__Secure-APISID

hirdetési

youtube.com
Google LLC
youtube.com
Google LLC
youtube.com
Google LLC
youtube.com
Google LLC
youtube.com
Google LLC
youtube.com
Google LLC

__Secure-SSID

hirdetési

youtube.com
Google LLC

érdeklődési profiljának elkészítése és
részére célzott és releváns reklámok
megjelenítése az egyes webhelyeken. Ez
a süti egyedileg azonosítja a böngészőt
és a böngészési eszközt.

2 év

a hozzájárulás tárolása

6 hónap

a felhasználók preferenciáinak és egyéb
információinak tárolása

2 év

a weboldal látogatójának érdeklődési
köreiből hirdetési profil készíése abból a
célból, hogy releváns és személyre
szabott Google-hirdetéseket jelenítsen
meg a felhasználó számára

A böngésző
bezárásakor
vagy a
munkamenet
végén.

rögzítse azokat a hirdetéseket, amelyeket
a felhasználó esetlegesen látott, mielőtt
meglátogatta ezt a weboldalt, valamint
elősegíti a Google hirdetések testre
szabását a felhasználó legutóbbi
kereséseinek, azzal összefüggő
interakcióinak, illetve a hirdetők
weboldalain tett látogatásainak
megjegyzésével.

1 nap

MIT KELL TUDNI A GOOGLE ANALYTIC SÜTIKRŐL?
A Google Analytics sütik a statisztikai célú, illetve analitikai sütik típusába tartoznak. Az ilyen
cookiek segítségével a weboldalunk információt gyűjt az Ön, illetve más látogatok honlapon
való viselkedéséről, és annak jellemzőiről, így például, hogy Ön a weboldal mely részére
kattintott, hány menüpontot keresett fel, az egyes munkamenetek megtekintési ideje mennyi
ideg tartott. Ezen adatok alapján a Google webhelyhasználati statisztikákat, jelentéseket,
javaslatokat készít el számunkra a weboldal megfelelő fejlesztése érdekében.
A statisztikáknak köszönhetően lehetőségünk nyílik arra, hogy a weboldalunkat a látogatók
igényeinek megfelelően átláthatóbbá tegyük, és könnyebben kezelhetőséget, használatot
biztosítsunk. Mindemellett lehetőségünk nyílik arra is, hogy a Google által készített statisztikák
alapján relevánsabb és több embert elérő hirdetéseket jelenítsünk meg a Google keresőben,
illetve más platformokon is.
A Google által elhelyezett sütik nem képesek arra, hogy Önt személy szerint beazonosítsák, így
az Ön honlappal kapcsolatos tevékenységére vonatkozó adatokat összesítve és névtelenül
tárolják. Az Ön teljese IP címének Google szerven való tárolására is csak kivételes esetekben
kerülhet sor.
A Honlapunk fentiek szerinti kialakításának és folyamatos optimalizálásának céljából a GDPR
6. cikk (1) bekezdésének f) pontja értelmében igénybe vesszük a Google Inc. álta nyújtott
Google Analytics webelemző szolgáltatását.
A Google Analytic szolgáltatással kapcsolatos további részletről az alábbi linken tájékozódhat:
https://policies.google.com/technologies/types?hl=hu
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HOGYAN TILTHATJA LE A SÜTIKET?
Amennyiben Ön nem szeretné, hogy a weboldal sütit helyezzen el a számítógépén vagy bármely
más eszközén, amellyel a weboldalt felkeresi, akkor lehetősége van ezek letiltására, törlésére
az 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 sütik használatát 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.
GOOGLE CHROME:
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.
SAFARI
https://support.apple.com/hu-hu/guide/safari/sfri11471/mac

A jelen tájékoztató visszavonásig érvényes. A Hegyközségek Nemzeti Tanácsa., mint adatkezelő
fenntartja a jogot a tájékoztató egyoldalú módosítására.

Budapest, 2020. július 9.

Hegyközségek Nemzeti Tanácsa
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