COOKIE TÁJÉKOZTATÓ
Mik azok a „cookie-k”(„sütik”), a “sütik” célja és a “Sütik” típusai…

1. Mik azok a „cookie-k”(„sütik”)

Amikor a látogató a www.arpadegyhaz.hu cím alatti weboldalt meglátogatja, egy apró
fájl, úgynevezett „cookie” (továbbiakban: „cookie” vagy „süti”) kerül a számítógépére,
mely többféle célt szolgálhat.
Egyes, általunk használt “sütik” elengedhetetlenek az oldal megfelelő működéséhez
(„folyamat sütik”), míg mások információkat gyűjtenek a weboldal használatával
kapcsolatban (statisztikák), hogy még kényelmesebbé és hasznosabbá váljon az oldal.
Néhány “süti” csak átmeneti és eltűnik a böngésző bezárásával, míg léteznek tartós
változatok is, melyek huzamosabb ideig számítógépén maradnak.

2. A “sütik” célja
•
•

•

•
•

A látogató beállításainak, használati szokásainak rögzítésével az oldalon való
navigáció és ezáltal a honlap használatának megkönnyítése,
a felhasználói élmény javítása, azáltal, hogy információt gyűjtünk arról, hogy a
látogató hogyan használja a weboldalt, mely aloldalait látogatja vagy használja
leggyakrabban. Így megtudhatjuk, hogyan biztosítsunk még jobb felhasználói
élményt, ha ismét meglátogatja oldalunkat,
statisztikák gyűjtése, melyek elemezése segíti megérteni azt, hogy a látogatók
hogyan használják a weboldal mellett a további online szolgáltatásokat,
amelyeket ezáltal tovább fejleszthetünk,
a weboldal továbbfejlesztése, majd transzparenssé tétele a látogatói
igényeknek megfelelően
adott esetben célzott hirdetések elhelyezése, hogy a látogató számára a
leginkább releváns ajánlatokat jelenítsük meg.

3. “Sütik” típusai
•

“munkamenet sütik”

A “munkamenet sütik” a honlap böngészéséhez, az egyes alapvető funkciók
használatához szükségesek, többek között lehetővé teszik a látogató által adott
oldalon, funkcióban vagy szolgáltatásban végzett műveletek megjegyzését. A
“munkamenet sütik” alkalmazása nélkül a honlap zökkenőmentes használata nem
garantálható. Érvényességi idejük az adott látogatás időtartamára terjed ki, a “sütik” a
munkamenet végén vagy a böngésző bezárásával automatikusan törlődnek.
A honlap megfelelő munkamenetének biztosítása a hatályos jogszabályokban
foglaltaknak megfelelően történik.

A honlap által használt “munkamenet sütik ” az alábbiak:
Süti neve

Süti alkalmazásának célja

Tárolási idő

CookieConsent

A felhasználó cookie-hozzájárulási állapotát
tárolja az aktuális domainhez.

1 év

PHPSESSID

A felhasználói munkamenet állapotát
megőrzi az oldalkérések között.

böngésző
bezárásáig

csrftoken

Segít megakadályozni a helyszíni kérelemhamisítás (CSRF) támadásokat.

1 év

prezi-auth

A felhasználó azonosítja a kiszolgáló
hitelesítését.

7 nap

__cfduid

A tartalmi hálózat, a Cloudflare, a
megbízható internetes forgalom azonosítása.

1 év

guid

Megőrzi a felhasználók állapotát az
oldalkérések között.

3 év

PHPSESSID

A felhasználói munkamenet állapotát
megőrzi az oldalkérések között.

23 nap

•

“statisztika készítéséhez szükséges sütik”

A honlapot igyekszünk a látogatók által preferált tartalmakkal megtölteni, ehhez
szükséges statisztikákat készítenünk a látogatási szokásokról.
A honlap az alábbi statisztika készítéséhez szükséges sütiket használja:
Süti neve

Süti alkalmazásának célja

Tárolási idő

_dc_gtm_UA#

A Google Tag manager segítségével
szabályozza a Google Analyitcs címkéjének
beöltését

böngésző
bezárásáig

_ga

Regisztrálja az egyedi azonosítót, amely
statisztikai adatokat generál arra nézve, hogy a
látogató hogyan használja a webhelyet.

2 év

_gat

A Google Analytics által használt thottle
request szerinti arányt tárolja

böngésző
bezárásáig

_gid

Regisztrálja az egyedi azonosítót, amely
statisztikai adatokat generál arra nézve, hogy a
látogató hogyan használja a webhelyet.

böngésző
bezárásáig

_ga

Regisztrálja az egyedi azonosítót, amely
statisztikai adatokat generál arra nézve, hogy a
látogató hogyan használja a webhelyet.

2 év

_gat

A Google Analytics által használt thottle
request szerinti arányt tárolja

böngésző
bezárásáig

_gid

Regisztrálja az egyedi azonosítót, amely
statisztikai adatokat generál arra nézve, hogy a
látogató hogyan használja a webhelyet.

böngésző
bezárásáig

•

“marketing tevékenységekhez szükséges sütik”

A “marketing tevékenységekhez szükséges sütik” használatának célja, hogy
kiválasszuk a látogatóinkat leginkább érdeklő, vagy számukra fontosnak tűnő
hirdetéseket és azokat jelenítsük meg honlapunkon. Illetve ezekkel a kampányaink
teljesítményét is mérni tudjuk.
A honlap az alábbi „marketing tevékenységhez szükséges sütiket” használja:
Süti neve

Süti alkalmazásának célja

Tárolási
idő

TDCPM

Egy egyedi azonosítót regisztrál,
amely azonosítja a visszatérő
felhasználó eszközt. Az azonosítót
célzott hirdetésekre használják.

1 év

TDID

Egy egyedi azonosítót regisztrál,
amely azonosítja a visszatérő
felhasználó eszközt. Az azonosítót
célzott hirdetésekre használják.

1 év

U

Nem azonosítatlan adatokat gyűjt,
amelyeket egy nem azonosítható
forráshoz továbbítanak. A forrás
azonosságát titokban tartja a cég, a
Whois Privacy Protection Service, Inc.

3 hónap

ATN

Célzott hirdetéseket segíti a
viselkedési profil és a földrajzi
elhelyezkedés alapján.

2 év

MUID

A Microsoft által széles körben
használt egyedi felhasználói azonosító.
A cookie lehetővé teszi a felhasználók
nyomon követését az azonosító
szinkronizálásával számos Microsoft
tartományban.

1 év

MUIDB

A Microsoft által széles körben
használt egyedi felhasználói azonosító.
A cookie lehetővé teszi a felhasználók
nyomon követését az azonosító
szinkronizálásával számos Microsoft
tartományban.

1 év

test_cookie

Ellenőrzi, hogy a felhasználó
böngészője támogatja-e a cookie-kat.

böngésző
bezárásáig

fr

A Facebook segítségével egy sor
hirdetési termék, például valós idejű
ajánlattétel harmadik féltől származó
hirdetőktől.

3 hónap

impression.php/#

A Facebook használatával
regisztrálhatja a megjelenítéseket a
Facebook bejelentkezési gombjára
mutató oldalakon.

böngésző
bezárásáig

tr

Facebook hirdetések optimalizálását
elősegítő cookie.

böngésző
bezárásáig

ads/ga-audiences

A Google AdWords használatával
újból bekapcsolja azokat a látogatókat,
amelyek valószínűleg
ügyfélkapcsolatra fognak fordulni a
látogatók online viselkedése alapján.

böngésző
bezárásáig

NID

Egy egyedi azonosítót regisztrál,
amely azonosítja a visszatérő
felhasználó eszközt. Az azonosítót
célzott hirdetésekre használják.

6 hónap

collect

A látogató eszköze és viselkedése a
Google Analytics adatainak
elküldésére szolgál. A látogatókat az
eszközökön és a marketingcsatornákon
keresztül követheti.

böngésző
bezárásáig

_hjIncludedInSample

Meghatározza, hogy a felhasználó
navigációját nyilvántartásba kell-e
venni egy bizonyos statisztikai
helytartóban.

böngésző
bezárásáig

__putma

Célozza a hirdetéseket a viselkedési
profil és a földrajzi hely alapján.

20 év

_ptref

Célozza a hirdetéseket a viselkedési
profil és a földrajzi hely alapján.

böngésző
bezárásáig

UID

Gyűjt a felhasználó információit és
mozgását, például az időbélyeget a
látogatásokhoz, a legutóbb betöltött
oldalakhoz és az IP-címhez. Az
adatokat a Marketing Kutató Hálózat,
a Scorecard Research, a forgalmi
minták elemzésére és felmérések
elvégzésére használják, hogy ügyfeleik
jobban megértsék az ügyfelek
preferenciáit.

2 év

UIDR

Gyűjt a felhasználó információit és
mozgását, például az időbélyeget a
látogatásokhoz, a legutóbb betöltött
oldalakhoz és az IP-címhez. Az
adatokat a Marketing Kutató Hálózat,
a Scorecard Research, a forgalmi
minták elemzésére és felmérések
elvégzésére használják, hogy ügyfeleik
jobban megértsék az ügyfelek
preferenciáit.

2 év

sc_anonymous_id

10 év

PREF

Regisztrál egy olyan egyedi
azonosítót, amelyet a Google használ a
statisztikák megőrzéséhez annak
érdekében, hogy a látogató hogyan
használja a YouTube-videókat
különböző webhelyeken.

8 hónap

VISITOR_INFO1_LIVE

Megpróbálja becsülni a felhasználók
sávszélességét az integrált YouTubevideók oldalain

179 nap

YSC

Egy egyedi azonosítót regisztrál, hogy
statisztikákat tartson a YouTube által a

böngésző
bezárásáig

felhasználó által megtekintett
videókról.
•

Egyéb, besorolás nélküli sütik

Süti neve

Süti alkalmazásának célja

Tárolási
idő

AA003

A felhasználó számára relevánsabb
Facebook hirdetéseket jelenítsen
meg. Továbbá korlátozza a
hirdetések megjelenésének számát.

3 hónap

bid

Elősegítik a remarketing
hirdetések optimalizálását, annak
érdekében, hogy még relevánsabb
hirdetés jelenhessen meg a
felhasználó számára

2 év

FXNDID_P

Elősegítik a remarketing
hirdetések optimalizálását, annak
érdekében, hogy még relevánsabb
hirdetés jelenhessen meg a
felhasználó számára

2 év

FXUUID

Elősegítik a remarketing
hirdetések optimalizálását, annak
érdekében, hogy még relevánsabb
hirdetés jelenhessen meg a
felhasználó számára

2 év

FXUUID_L

Elősegítik a remarketing
hirdetések optimalizálását, annak
érdekében, hogy még relevánsabb
hirdetés jelenhessen meg a
felhasználó számára

2 év

FXUUID_P

Elősegítik a remarketing
hirdetések optimalizálását, annak
érdekében, hogy még relevánsabb
hirdetés jelenhessen meg a
felhasználó számára.

2 év

wingify_donot_track_actions

Eltárolja, hogy a felhasználó
hozzájárult-e ahhoz, hogy a
böngészőn keresztül üzenetet
küldjünk neki.

9999 nap

wpfront-notification-barlandingpage

A weboldalon lévő felhasználó
számára megjelenített értesítéshez
technikai működéséhez szükséges.

böngésző
bezárásáig

_uetsid

A Microsoft Bing hirdetési
rendszerében lévő hirdetések
optimalizálását segíti elő (általunk
aktívan nem használt)

böngésző
bezárásáig

tt

Hirdetések
megjelenítésével, létrehozásával
és beállításával kapcsolatban nyújt
segítséget

3 év

m-b

A Quora nevű cég cookie-ja, mely
a felhasználói kommentek
beküldéséhez, szerkesztéséhez
nyújt segítséget.

6388 nap

•

további információk a Google Analytics sütikről

Mivel oldalunk nagy számban használja a Google Analytics szolgáltatást, amely a
Google Inc. cég („Google”) által nyújtott webes elemzési szolgáltatás, ezért erről
további információkat tartunk szükségesnek megosztani.
A Google Analytics „cookie-kat”, azaz az Ön számítógépére mentett szövegfájlokat
használ, amelyek lehetővé teszik a honlap használatának elemzését. A cookie-k által a
honlap Ön általi használatára vonatkozóan generált információkat általában a Google
USA-ban található szervereire küldik meg, illetve ott tárolják. Az IP-cím
anonimizálásának a honlapon való aktiválása esetében azonban a Google az Ön IPcímét európai uniós tagállamban vagy más, az Európai Gazdasági Térségen kívüli, de
az egyezményhez csatlakozott országban lerövidíti, mielőtt azt átküldené az USA-ba.
Csak kivételes esetekben kerül sor a teljes IP-címnek USA-beli Google-szerverre való
megküldésére és ott történő tárolására. A Google ezeket az információkat a honlap
üzemeltetőjének nevében használja fel abból a célból, hogy értékelést készítsen a
honlap használatáról, jelentéseket állítson össze a honlapon folytatott
tevékenységekről, valamint további szolgáltatásokat nyújtson a honlap üzemeltetője
részére a honlap és az internet használatával kapcsolatosan. A böngészőprogramunk
által a Google Analytics keretében átvitt IP-címek nem egyesítik vagy összesítik a
Google más adataival.
Böngésző-szoftvere megfelelő beállításával megakadályozhatja a cookie-knak az
eszközére történő mentését. Ezennel felhívjuk azonban figyelmét, hogy ebben az
esetben előfordulhat, hogy nem fogja tudni a honlap minden funkcióját teljes
egészében kihasználni.

Ezen túlmenően lehetősége van arra, hogy megakadályozza a sütik által a honlap
használatára vonatkozóan generált adatok (beleértve az IP-címet is) rögzítését és a
Google részére való megküldését, valamint az ilyen adatoknak a Google által történő
feldolgozását, amennyiben letölti és telepíti az alábbi linken elérhető, a böngészőbe
beépülő modult: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en
A Google oldalán keresztül megakadályozhatja a Google Analytics általi adatgyűjtést.
Ez egy letiltási („opt-out”) cookie-t aktivál, ami a továbbiakban megakadályozza az Ön
adatainak gyűjtését a honlap meglátogatásakor. A használati feltételekre és a
személyes adatok kezelésére vonatkozó további információkért látogasson el az alábbi
honlapok valamelyikére:
http://www.google.com/analytics/terms/us.html
http://www.google.com/intl/en/analytics/privacyoverview.html.

4. A “sütik beállításának” ellenőrzése, a
“sütik” letiltása

A modern böngészők engedélyezik a “süti beállítások” módosítását. A böngészők egy
része alapértelmezettként automatikusan elfogadja a “sütiket”, de ez a beállítás is
megváltoztatható annak érdekében, hogy a jövőre nézve megakadályozza a látogató
az automatikus elfogadást. Átállítás esetén a böngésző a továbbiakban minden
alkalommal felajánlja a “sütik beállításának” választási lehetőségét.
Az Adatkezelő a “sütik” engedélyezése esetén sem jegyez meg semmilyen azonosítót
vagy jelszót. A látogató a “sütik” elfogadása esetén is teljes biztonságban használhatja
a szolgáltatásokat.
Felhívjuk látogatóink figyelmét, hogy mivel a “sütik” célja a weboldal
használhatóságának és folyamatainak támogatása, valamint megkönnyítése, a “sütik”
letiltása esetén nem tudjuk garantálni, hogy a látogató képes lesz a weboldal
valamennyi funkciójának teljes körű használatára. A weboldal ez esetben a tervezettől
eltérően működhet a böngészőben.

5. További részletes információk az alábbi
böngészők “süti beállításairól”
Google Chrome
Firefox
Edge
Microsoft Internet Explorer 11

Microsoft Internet Explorer 10
Microsoft Internet Explorer 9
Microsoft Internet Explorer 8
Safari
Az adatkezelés jogalapja
•

•

az Általános Adatvédelmi Rendelet (General Data Protection
Regulation – GDPR, 2016/679/EU), valamint az információs önrendelkezési
jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) szerint a
látogatók önkéntes hozzájárulása,
valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs
társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi
CVIII. törvény (Elkertv.) 13/A. §-a által biztosított adatkezelési engedély, amely
szerint a látogató hozzájárulása nélkül kezelhetők a látogatók természetes
személyazonosító adatai (név, születési név, anyja születési neve, születési hely
és idő) és lakcíme az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás
nyújtására irányuló szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása,
módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak
számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése céljából,
továbbá a látogató hozzájárulás nélkül kezelhetők a látogató természetes
személyazonosító adatai, lakcíme, valamint a szolgáltatás igénybevételének
időpontjára, időtartamára és helyére vonatkozó adatok az információs
társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtására irányuló szerződésből
származó díjak számlázása céljából.

