CO O KI E NY IL AT KO Z AT
M I AZ A COOKIE, M ÁS NÉVEN “SÜTI”?
A süti, a kiszolgáló által meghatározott adatokat hordozó információcsomag, amit a szerver küld a
böngészőnek, majd a böngésző a szervernek minden kérés alkalmával. A böngészők általában
egyszerű szöveges fájl(ok)ban tárolják a sütiket (sütifájlok), így egyes sütik a böngésző kikapcsolása
és újraindítása után is elérhetőek lesznek.
A soteso.hu milyen sütiket és mire használ?
Oldalainkon használt sütiket a következő kategóriákba soroljuk:
1. Feltétlenül szükséges sütik
Ezek a sütik szükségesek honlapunk böngészéshez, funkcióinak használatához és az oldalon
elvégzett műveletek megjegyzéséhez. Mindig csak az adott látogatás alatt érvényesek, a
munkamenet végeztével, illetve a böngésző bezárásával automatikusan törlődnek a számítógépről.
2. Teljesítmény méréséhez szükséges sütik
Weboldalunkat Google Analytics sütikkel elemezzük, hogy portálunkat a látogatói szokásoknak
megfelelően fejleszteni és javítani tudjuk. Fontos, hogy ezek a sütik nem tudják és nem is akarják
konkrétan beazonosítani a látogatókat. További információt itt olvashat róluk.
3. Funkcionális sütik
Megkönnyítik és élvezetesebbé teszik Önnek a weboldal használatát.
4. Célzó vagy hirdetéshez használt sütik
Ilyenkor a sütik bizonyos tartalmát megosztjuk egy harmadik féllel akinél hirdetünk. Pl. Google
hirdetés esetén a Google-val. (bármikor letilthatja ezt a funkciót).
Céljuk, hogy olyan információkkal találkozzon a látogató, amelyek számára érdekesek vagy fontosak
lehetnek. Ezek a sütik szintén nem tudják konkrétan beazonosítani a látogatókat (az éppen használt
IP címet csak részben rögzítik).
Mik azok a harmadik feles sütik?
Oldalainkon más weboldalak linkjeit vagy ikonjait is megtalálja pl. Facebook Like gomb, YouTube
videó linkje, Twitter-oldal ikonja stb., melyre kattintva az adott oldalra irányítja a látogatót. Ezek az
oldalak is használnak sütiket, amelyekre a vonatkozó szabályokat az adott oldalakon találja.
A soteso.hu nem felelős más külső weboldalak tartalmáért, működéséért és nem ellenőrzi a harmadik
felek oldalait.
Ezeket a sütiket csak bizonyos aloldalak látogatásakor küldjük el, és csak az adott aloldal
meglátogatásának tényét és idejét tároljuk velük.
Weblapunk a Google AdWords remarketing sütijeit is használja, hogy a látogatókat később a Google
Display hálózatába tartozó oldalakon is a számukra releváns hirdetésekkel érje el. Ezeket a sütiket a
Google hirdetési beállítások kezelőjében tilthatja le, a Google hirdetésekkel kapcsolatos adatvédelmi
irányelveiről pedig ide kattintva olvashat.
Hogyan értesítjük a látogatókat, és hogyan kérjük hozzájárulásukat a sütik használatához?
Első látogatáskor a soteso.hu honlapján, a képernyő alsó részén felugrik egy felirat arról, hogy
a soteso.hu azt itt megismerhető sütiket használja, illetve egy link, amely ehhez a tájékoztatóhoz
vezet.
Hogyan ellenőrizheti / törölheti / távolíthatja el a sütiket?
A weboldalak megfelelő és felhasználóbarát működése érdekében a legtöbb böngésző automatikusan
elfogadja a sütiket.
Fontos tudnia, hogy néhány, vagy az összes süti tiltása/eltávolítása esetén – amit a böngészője
beállításai között bármikor megtehet -, megváltoztathatja a weboldal működését, amely számítógépe
többi felhasználóját is érinteni fogja.
A legnépszerűbb böngészők sütikkel kapcsolatos beállításairól az alábbi linkeken olvashat
Google Chrome; Firefox; Microsoft Internet Explorer 8; Microsoft Internet Explorer 9; Microsoft Internet
Explorer 10; Microsoft Internet Explorer 11;Safari
Egyes böngészők a biztonsági szintek állításával teszik lehetővé a sütik korlátozását.
További információk a sütikkel kapcsolatban:
Általános tájékoztató: http://hu.wikipedia.org/wiki/HTTP-süti
A Google Adatvédelmi irányelveit itt találja: https://www.google.com/intl/hu/policies/privacy/

