SÜTI (COOKIE) TÁJÉKOZTATÓ
HATÁLYOS: 2020. április 14.

A jelen süti tájékoztató Pohner Ádám egyéni vállalkozó (cím: 1081 Budapest, Népszínház utca 19., email cím: info@naposoldalprogram.hu) (a továbbiakban „Adatkezelő” vagy „Társaság”)
https://naposoldalprogram.hu/
weboldalán (a továbbiakban „Weboldal”) alkalmazott sütikkel
kapcsolatban nyújt tájékoztatást a Weboldal látogatói részére.
1. MIK AZOK A COOKIE-K (SÜTIK) ÉS MILYEN TÍPUSÚ SÜTIKET ALKALMAZUNK A
WEBOLDALON?
A „cookie”-k (továbbiakban: „cookie” vagy „süti”) olyan kis szöveges fájlok, amelyeket egy weboldal
felhasználhat arra, hogy még hatékonyabbá tegye a felhasználói élményt.
Néhány “süti” csak átmeneti és eltűnik a böngésző bezárásával, míg léteznek tartós változatok is, melyek
huzamosabb ideig számítógépén maradnak. A Weboldal üzemeltetésével kapcsolatos jogos érdekünk
alapján a sütiket abban az esetben tárolhatjuk a látogató eszközén, ha erre feltétlenül szükség van a
Weboldal működése érdekében (a Weboldal üzemeltetéséhez szükséges, ún. munkamenet sütik). Egyéb
esetekben a süti használatához és a kapcsolódó személyes adatok kezeléséhez az érintett látogató
hozzájárulására van szükségünk. Jelen Weboldal különféle sütiket használ. A weboldalon megjelenő
néhány sütit harmadik fél szolgáltatóink helyezik el.
A Weboldalon az alábbi típusú sütiket alkalmazzuk:








Elengedhetetlenül szükséges sütik: az elengedhetetlen sütik Weboldalunk használhatóságát
segítik azáltal, hogy engedélyeznek olyan alapvető funkciókat, mint a Weboldalon való
navigáció és a Weboldal biztonságos területeihez való hozzáférés. A Weboldal ezen sütik nélkül
nem tud megfelelően működni;
Preferenciális sütik: a preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk
megjegyezni, amelyek megváltoztatják a Weboldal bizonyos magatartását, illetve kinézetét,
erre példa lehet az általad előnyben részesített nyelv vagy a régió, amelyben tartózkodsz;
Statisztikai célú sütik: az adatok névtelen formában való gyűjtésén és jelentésén keresztül a
statisztikai sütik segítenek a Weboldal tulajdonosának (a Társaságnak) abban, hogy megértse,
hogyan lépnek interakcióba a látogatók a Weboldallal;
Marketing célú sütik: a személyre szabott sütiket a látogatók Weboldallal kapcsolatos
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.
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Első látogatáskor a Weboldalon, a képernyő alsó részén felugrik egy felirat arról, hogy a Weboldal azt
itt megismerhető sütiket használja, illetve egy link, amely ehhez a tájékoztatóhoz vezet. A látogató
jogosult arra, hogy a Weboldal által ajánlott sütibeállításokat elfogadja (és így a hozzájárulását a
hozzájárulásán alapuló sütikhez és a kapcsolódó adatkezeléshez megadja) vagy elutasítsa. A látogató a
sütibeállításokat később is jogosult módosítani. Ez hozzájáruláson alapuló sütik esetén a hozzájárulás
visszavonását jelentheti (ha úgy módosítja a látogató a sütibeállításokat, hogy ezentúl az ilyen sütik
alkalmazásához nem járul hozzá), amely esetben a továbbiakban ilyen sütik nem kerülnek alkalmazásra.
A hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonást megelőző adatkezelés jogszerűségét. Egyes sütik
kezelésének elutasítása vagy a beállítások későbbi módosítása az adott sütik alkalmazását és így a

hozzájuk kapcsolódó funkciókat érinthetik, a Weboldal egyéb sütik által érintett tartalmainak elérésére
azonban nem jár következményekkel.
A Weboldalon alkalmazott sütik listája és jellemzői:

Süti neve

Típusa

Miért szükséges a
Weboldal számára és A sütivel kapcsolatos
milyen adatokhoz fér adatkezelés jogalapja
hozzá?

PHPSESSID

A
felhasználói
Saját
süti, munkamenet állapotát
feltétlenül
megőrzi az oldalkérések
szükséges süti.
között

CookieCons
ent

Eltárolja a felhasználó
sütikezelési
Saját
süti, nyilatkozatát az adott
feltétlenül
domain-en
(a
szükséges süti.
Weboldalon).

__cfduidACl
oudflare

JSESSIONI
D

_ga

_gid

Tartalomkiszolgáló,
amely azonosítja az
Saját
süti, internetes forgalmat, és
feltétlenül
az ehhez szükséges
szükséges süti.
adatokhoz fér hozzá.
Egyedi,
anonim
azonosítót
rendel
minden
oldalmegnyitáshoz
a
Saját
süti, Weboldal
feltétlenül
használhatóságának
szükséges süti.
javítása érdekében.
Google Analytics
süti, statisztikai célú
süti.
A Google sütikkel
kapcsolatban alábbi
információt talál:
https://policies.goo
gle.com/technologi
es/types?hl=hu
Google Analytics
süti, statisztikai célú
süti.

A Társaság jogos
érdeke (GDPR 6. cikk
(1) f) pontja). A jogos
érdek: a Weboldal
megfelelő
üzemeltetése.
A Társaság jogos
érdeke (GDPR 6. cikk
(1) f) pontja). A jogos
érdek: a Weboldal
megfelelő
üzemeltetése.
A Társaság jogos
érdeke (GDPR 6. cikk
(1) f) pontja). A jogos
érdek: a Weboldal
megfelelő
üzemeltetése.
A Társaság jogos
érdeke (GDPR 6. cikk
(1) f) pontja). A jogos
érdek: a Weboldal
megfelelő
üzemeltetése.

A
süti
élettartam
a

A
böngésző
bezárásáig.

1 év.

1 év.

A
böngésző
bezárásáig.

Egyedi azonosítót rögzít,
segítségével
anonim
statisztikai
adatokat
készít
a
weboldal Az
érintett
használatával
hozzájárulása (GDPR
kapcsolatban
6. cikk (1) a) pontja).
2 év.

Egyedi azonosítót rögzít,
segítségével
anonim
A Google sütikkel statisztikai
adatokat
kapcsolatban alábbi készít
a
weboldal Az
érintett
információt talál: használatával
hozzájárulása (GDPR
https://policies.goo kapcsolatban
6. cikk (1) a) pontja).
2 év.

gle.com/technologi
es/types?hl=hu
Google Analytics
süti, statisztikai célú
süti.

_gat

collect

ads/gaaudiences

pref

fr

A Google sütikkel
kapcsolatban alábbi
információt talál:
https://policies.goo
gle.com/technologi
es/types?hl=hu
Google Analytics
süti, statisztikai célú
süti.

A Google Analytics
számára gyűjt adatot a
A Google sütikkel felhasználó eszközéről
kapcsolatban alábbi és
böngészési
információt talál: szokásairól, különböző
https://policies.goo eszközökön
és Az
érintett
gle.com/technologi marketingcsatornákon
hozzájárulása (GDPR
es/types?hl=hu
át.
6. cikk (1) a) pontja).
Google Adwords
süti, marketing célú
süti.
A Google Adwords
használja,
olyan
A Google sütikkel felhasználók célzásához,
kapcsolatban alábbi akiknek a böngészési
információt talál: szokásaik
alapján
https://policies.goo magasabb
vásárlási Az
érintett
gle.com/technologi hajladósága
hozzájárulása (GDPR
es/types?hl=hu
feltételezhető.
6. cikk (1) a) pontja).
Google
süti,
marketing célú süti.

A
böngésző
bezárásáig.

A
böngésző
bezárásáig.

A Google sütikkel
kapcsolatban alábbi
információt talál:
https://policies.goo
gle.com/technologi
es/types?hl=hu
Facebook
süti,
marketing célú süti.

Egyedi azonosítót rögzít,
melyből
a
Google
statisztikát készít a
felhasználó
által Az
érintett
YouTube-on
hozzájárulása (GDPR
megtekintett videókról.
6. cikk (1) a) pontja).
8 hónap.

A
Facebook
sütikkel
kapcsolatban alábbi
információt talál:
https://huhu.facebook.com/p
olicies/cookies/

A Facebook használja,
olyan
felhasználók
célzásához, akiknek a
böngészési
szokásaik
alapján
magasabb
vásárlási
hajladósága
feltételezhető
A Facebook használja,
olyan
felhasználók
célzásához, akiknek a
böngészési
szokásaik

Facebook
süti,
marketing célú süti.
tr

A Google Analytics
használja a lekérések Az
érintett A
gyakoriságának
hozzájárulása (GDPR böngésző
szabályzásához.
6. cikk (1) a) pontja).
bezárásáig.

Az
érintett
hozzájárulása (GDPR
6. cikk (1) a) pontja).
3 hónap.
Az
érintett A
hozzájárulása (GDPR böngésző
6. cikk (1) a) pontja).
bezárásáig.

A
Facebook alapján
magasabb
sütikkel
vásárlási
hajladósága
kapcsolatban alábbi feltételezhető.
információt talál:
https://huhu.facebook.com/p
olicies/cookies/
A fentieken túl a Weboldal kapcsán preferenciális sütiket is alkalmazunk, amelyek megváltoztatják a
Weboldal bizonyos magatartását, illetve kinézetét, erre példa lehet az általad előnyben részesített nyelv
vagy a régió, amelyben tartózkodsz.
3. HOGYAN ELLENŐRIZHETI/TÖRÖLHETI/TÁVOLÍTHATJA EL A SÜTIKET?
A weboldalak megfelelő és felhasználóbarát működése érdekében a legtöbb böngésző automatikusan
elfogad bizonyos sütiket. A látogató ellenben a Weboldal első látogatásakor egy, az oldalon megjelenő
üzenetben manuálisan elfogadhatja, hogy elfogadja-e az ajánlott sütibeállításokat vagy módosít azokon.
Az érintett hozzájárulásához kötött sütik esetén ezen sütik alkalmazásának beállítása vagy az ajánlott
beállítások elfogadása (engedélyezése) a vonatkozó adatkezeléshez adott hozzájárulás megadásának
minősül. Ezt a hozzájárulását, a böngészője beállítások menüjében, bármikor utólag is törölheti az
érintett, mely a vonatkozó adatkezeléshez adott hozzájárulás visszavonásának minősül. Az ilyen sütikkel
kapcsolatos beállítások későbbi módosítása (például: kizárólag a feltétlenül szükséges sütik későbbi
beállításával) pedig szintén a vonatkozó adatkezeléshez adott hozzájárulás visszavonásának minősül.
A legnépszerűbb böngészők sütikkel kapcsolatos beállításairól az alábbi linkeken olvashatnak a
látogatók:
Google
Chrome:
https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=hu
Firefox:
https://support.mozilla.org/hu/kb/sutik-informacio-amelyet-weboldalak-tarolnak-szami
Microsoft Internet Explorer 9: https://support.microsoft.com/hu-hu/help/278835/how-todelete-cookiefiles-in-internet-explorer
Microsoft
Internet
Explorer
10:
https://support.microsoft.com/hu-hu/help/17442
Microsoft
Internet
Explorer
11:
https://support.microsoft.com/hu-hu/help/17442
Microsoft Edge: https://support.microsoft.com/hu-hu/help/4468242/microsoft-edge-browsingdata-andprivacy-microsoft-privacy
Safari: https://support.apple.com/hu-hu/guide/safari/sfri11471/mac
Kiemeljük továbbá, hogy egyes böngészők a biztonsági szintek állításával teszik lehetővé a sütik
korlátozását.
További információk a sütikkel kapcsolatban:
http://hu.wikipedia.org/wiki/HTTP-süti
https://www.youronlinechoices.com/hu/
https://www.allaboutcookies.org/
https://cookiepedia.co.uk/cookie-laws-across-europe
Az érintett látogatók adatvédelmi jogaival és jogorvoslati lehetőségeivel, valamint egyéb
adatkezeléseinkkel kapcsolatosan bővebb információk adatkezelési tájékoztatónkban találhatók:
https://naposoldalprogram.hu/adatvedelmi-tajekoztato/
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