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Sütik és webjelzők kezelésével kapcsolatos tájékoztató
A látogató a honlap első alkalommal történő meglátogatásakor felugró ablakban tájékoztatást kap arról, hogy
a honlap meglátogatása esetén a számítógépén és/vagy mobil eszközén süti, illetve webjelző kerül
elhelyezésre. Ha egyetért a süti, illetve webjelző elhelyezésével, akkor a felugró ablak nem fog többször
megjelenni, ha ugyanazt a böngészőt használja és a sütiket, illetve webjelzőket nem törölte. Ha nem ért egyet
a süti, illetve webjelző elhelyezésével vagy a korábban elhelyezett sütit, illetve webjelzőt törli, akkor a felugró
ablak ismételten meg fog jelenni a böngészőben.

1. Süti
A süti betűkből és számokból álló kis információs-csomag.
A Társaság webszervere a sütit automatikusan megküldi a böngészőjének a honlap első alkalommal
történő meglátogatásakor. A számítógépe vagy mobil eszköze eltárolja a sütit. A böngésző a honlap
következő alkalommal történő meglátogatásakor visszaküldi a sütit a Társaság webszervere részére. A
Társaság webszervere a megküldött adatok alapján azonosítani tudja a sütit küldő számítógépet vagy
mobil eszközt és a megküldött sütiket megfelelően össze tudja kapcsolni.
A süti a honlapon történt látogatások között folytatott tevékenységre vonatkozó 4. pontban felsorolt
adatokat szolgáltatja a Társaság webszervere részére.

2. Webjelző
A webjelző a honlapon elhelyezett kis méretű, általában észrevehetetlen, kép. A webjelzők
elhelyezésével a látogató honlapon végzett műveletei követhetők és a nyert adatokból statisztika
készíthető.

3. Elhelyezett sütik és webjelzők típusa
A Társaság olyan sütit/webjelzőt helyez el, amely a böngésző bezárásakor automatikusan törlődik (ún.
munkamenet süti), illetve olyan sütit/webjelzőt is elhelyez a honlapon, amely a böngésző bezárását
követően is gyűjt adatokat.

4. Sütik és webjelzők elhelyezésének célja
A Társaság a sütiket és webjelzőket annak érdekében helyezi el a honlapon, hogy felismerje azon
személyt, aki a honlapot korábban már meglátogatta; feltérképezze a látogató szokásait és érdeklődési
körét; illetve, annak érdekében, hogy a honlap biztonságát javítsa.
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5. A Társaság, illetve harmadik felek honlapon elhelyezett sütijei
Név
__gfp_64b

__sonar
_ceg.s

Tartalom

Időtartam

A süti a felhasználó által elfogadott egyéb sütiket kezeli. Ennek
célja a felhasználói tevékenység több weboldalon keresztül
történő nyomonkövetése.

2 év 9 hónap

Google Double Click kampány követő kód

1 év

Crazy Egg szolgáltatás által létrehozott munkamenet azonosítót
tartalmazó süti. Felhasználó azonosítására szolgál.

3 hónap

https://www.crazyegg.com/cookies
_ceg.u

Crazy Egg szolgáltatás által létrehozott. Felhasználó követésére
szolgál.

3 hónap

https://www.crazyegg.com/cookies
_dc_gtm_UA-76433614-1

A süti a weboldal teljesítményének a Google Analytics
szolgáltatások segítségével történő mérése és javítása érdekében
lehetővé teszi a weboldalon tett látogatások és forgalomforrások
számolását.

Böngészés
bezárásakor

https://support.google.com/analytics/answer/2838718
_ga

A süti a Google Universal Analytics-hez kapcsolódik. Az egyes
felhasználók megkülönböztetésére szolgál, és statisztikai adatokat
generál arról, hogy a felhasználó hogyan használja a weboldalt.

2 év

https://support.google.com/analytics/answer/2838718
_gat

A süti a Google Universal Analytics-hez kapcsolódik. Az egyes
felhasználók megkülönböztetésére szolgál, és statisztikai adatokat
generál arról, hogy a felhasználó hogyan használja a weboldalt.

Böngészés
bezárásakor

https://support.google.com/analytics/answer/2838718
_gid

A süti a Google Universal Analytics-hez kapcsolódik. Az egyes
felhasználók megkülönböztetésére szolgál, és statisztikai adatokat
generál arról, hogy a felhasználó hogyan használja a weboldalt.

1 nap

https://support.google.com/analytics/answer/2838718
NEWSESSID

Véletlenszerűen generált egyedi karakterlánc, mely a felhasználó
azonosítására és követésére szolgál. E süti nélkül a felhasználó
nem tud továbbhaladni a hitelesített hozzáférést igénylő
aloldalakhoz, nem tud kosárba rakni termékeket, nem tud
vásárolni.

Böngészés
bezárásakor

__atuvc

Ezen cookie-k az AddThis widget működésével kapcsolatosak. Ezt
a widgetet gyakran beágyazzák a honlapokba, segítve ezzel a
tartalommegosztást a szociális média platformokon. Az AddThis
cookie-k statisztikai információkat is biztosítanak arról, hogy a
felhasználó hányszor osztott meg egy tartalmat, illetve hogyan
használja az oldalba beépített AddThis funkciót. A személyes
beazonosításra csak akkor van lehetőség, ha Ön személyesen
regisztrált az AddThis szolgáltatást és hozzájárulását adta ehhez.

13 hónap

www.addthis.com/privacy/opt-out
__atuvs

Ezen cookie-k az AddThis widget működésével kapcsolatosak. Ezt
a widgetet gyakran beágyazzák a honlapokba, segítve ezzel a
tartalommegosztást a szociális média platformokon. Az AddThis
cookie-k statisztikai információkat is biztosítanak arról, hogy a
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20 perc

Név

Tartalom

Időtartam

felhasználó hányszor osztott meg egy tartalmat, illetve hogyan
használja az oldalba beépített AddThis funkciót. A személyes
beazonosításra csak akkor van lehetőség, ha Ön személyesen
regisztrált az AddThis szolgáltatást és hozzájárulását adta ehhez.
www.addthis.com/privacy/opt-out
_goa3

A cookie-knak köszönhetően az Adverticum AdServer szolgáltatás
minősége jelentősen javítható, melyből nem csak a hirdetők
profitálnak, hanem a felhasználók is. A tárolók használatával az
érdeklődésükhöz jobban igazodó, kevésbé tolakodó, releváns
reklámok jelennek meg számukra.

10 év

_goa3session

A cookie-knak köszönhetően az Adverticum AdServer szolgáltatás
minősége jelentősen javítható, melyből nem csak a hirdetők
profitálnak, hanem a felhasználók is. A tárolók használatával az
érdeklődésükhöz jobban igazodó, kevésbé tolakodó, releváns
reklámok jelennek meg számukra.

2 nap

A könyv lista oldalaknak a látogató által preferált megjelenítési
módja. Értéke lehet ‘list’ vagy ‘grid’.

100 nap

1P_JAR

Google.com és Gstatic.com által létrehozott. Webhelystatisztikák
összegyűjtésére és a konverziós arány követésére használják.

30 nap

CONSENT

Az EU általi szabályozás végett szükséges felhívni a user figyelmét
az oldalon történő cookie használatra, ez tartalmazza azt, hogy a
user ezt elfogadta–e. (Ha igen, akkor nem jelenik meg újra).

20 év

NID

Google.com és Gstatic.com által létrehozott. Ezek a cookie-k
lehetővé teszik, hogy webhelyeink megjegyezzék a webhely
működési vagy megjelenítési módját, például az Ön által beállított
nyelvet vagy az Ön tartózkodási régióját módosító információkat.
A régió megjegyzése révén például a webhely helyi időjárásjelentést vagy közlekedési híreket tud szolgáltatni. E cookie-k
segítségével a szöveg méretét, a betűtípust, valamint a
weboldalak egyéb részeit is személyre lehet szabni.

6 hónap

Partner weboldalakról való átkattintás tárolása.

7 nap

preferredListStyle

affilate

6. Sütik és webjelzők elhelyezésének tiltása
Amennyiben a látogató a süti vagy webjelző számítógépén vagy mobil eszközén történő elhelyezését
meg kívánja tiltani, akkor ezt a böngészője beállítások menüpontja alatt teheti meg. Ha a látogató a sütik
és webjelzők használatát megtiltja, akkor lehetséges, hogy a honlap egyes funkcióit nem tudja használni.
A következő linkre kattintással tudhat meg bővebb információt arról, hogy a Google Chrome
böngészőben
hogyan
törölheti,
tilthatja
le
vagy
engedélyezheti
a
sütiket:
https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=hu
A következő linkre kattintással tudhat meg bővebb információt arról, hogy a Firefox böngészőben hogyan
törölheti a sütiket: https://support.mozilla.org/hu/kb/weboldalak-altal-elhelyezett-sutik-torleseszamito.
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A következő linkre kattintással tudhat meg bővebb információt arról, hogy a Microsoft Explorer
böngészőben
hogyan
törölheti,
tilthatja
le
vagy
engedélyezheti
a
sütiket:
https://support.microsoft.com/hu-hu/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies.

7. Harmadik személyek szolgáltatásai beállításaira és letiltására vonatkozó információk
A következő linken töltheti azt a kiegészítő alkalmazást, amely megakadályozza, hogy a Google Inc. sütik
és webjelzők segítéségével adatokat gyűjtsön:
https://support.google.com/analytics/answer/181881?hl=hu.
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