TÁJÉKOZTATÓ A HONLAPON HASZNÁLT SÜTIKRŐL (COOKIE)
Mik a sütik?
A sütik olyan fájlok, amelyeket a honlap látogató által felkeresett webhelyek hoznak létre a látogató
számítógépén vagy mobiltelefonján. A süti (cookie) egy olyan szöveges fájl, mely
a látogatóra
a weboldal működésére
a látogató és a webszerver közötti kapcsolatra
a felhasználói élmény javítására vonatkozó információt tárol.ú
A sütik segítségével a webhelyek például a következőkre képesek:
bejelentkezve tarthatják Önt
emlékezhetnek a webhelybeállításaira
helyi szinten releváns tartalmat kínálhatnak Önnek.
A sütik kezelése
A legtöbb böngésző automatikusan fogadja a sütiket. Önnek a böngésző beállításainál van lehetősége
a sütiket kezelni: tilthatja és törölheti őket. Ha szeretne a sütik beállításáról bővebben olvasni, az Ön
által használt böngésző súgójában és dokumentációjában többet is megtudhat.

A honlapunkon használt sütik
Sütik típusai
Teljesítményt biztosító sütik (Google Analytics): Ezek a sütik a böngészési adatok gyűjtésével
hozzájárulnak a teljesebb felhasználói élmény biztosításához. Csak abban az esetben települnek a
látogató gépére, ha arra a látogató a hozzájárulást megadta.
Rendszer sütik: A honlap működéséhez elegedhetetlenül szükséges sütik. Ez a süti nem igényli az Ön
hozzájárulását, nem tárol személyes adatokat.
Google Analytics (Teljesítményt biztosító süti)
Honlapunkon a Google Analytics programot használjuk.
A Google Analytics olyan program, amely abban segít nekünk, hogy pontosabb képet kapjunk
látogatóink tevékenységeiről, és ennek megfelelően alakítsuk át holnapunk tartalmát. Az ilyen sütik
segítségével nyílik lehetőségünk pl. a honlap látogatottságának mérésére, az oldalainkon eltöltött idő
mérésére, a legnépszerűbb tartalom kiválasztására. A Google Analytics tehát sütiket használ, hogy
információkat gyűjtsön és jelentést készítsen a weboldal használatára vonatkozó statisztikai
adatokból anélkül, hogy egyénileg azonosítaná a látogatókat a Google számára. E sütik tehát Önt
személy szerint nem azonosítják, nem rögzítik az Ön nevét és e-mail címét; az adatokat összesítve és
névtelenül tárolják. A Google Analytics által használt sütiket az alábbi táblázatban ismertetjük.

Süti neve Süti élettartama

Süti funkciójának leírása

_ga

2 év

A felhasználók megkülönböztetésére szolgál

_gid

24 óra

A felhasználók megkülönböztetésére szolgál

_gat

1 perc

Növeli a szervernek küldött lekérések sűrűségét

PHP Session Cookie (Rendszer süti)
PHP nyelven megírt honlapok által megkövetelt rendszer cookie. Enélkül a weboldal nem működik.

