
Sütik használata weboldalunkon 

 
Mi a süti? 
A sütik kis szöveges fájlok, amelyeket a számítógépén vagy a mobileszközén helyeznek el, amikor először 

meglátogat egy weboldalt. A sütiket arra használják, hogy a weboldal jól működjön, vagy egyszerűen csak 

hatékonyabb legyen. Webelemzéshez is használják, azzal a céllal, hogy segítsék a felhasználókat a weboldal-

használatuk optimalizálásában. Kétfajta süti létezik: munkamenet sütik és állandó sütik. 

 

● A munkamenet sütiket ideiglenesen hozzák létre a böngésző almappájában, miközben egy weboldalt 

látogat meg. Ezek a sütik lejárnak és automatikusan törlődnek az internetböngésző bezárásakor. 

● Az állandó sütik a böngésző almappájában maradnak, és újra aktiválódnak, amikor meglátogatja az adott 

sütit létrehozó weboldalt. Az állandó sütik nem járnak le, amikor bezárja a böngészőjét, hanem a böngésző 

almappájában maradnak a süti fájlban meghatározott ideig. 

Mire használjuk a sütiket? 
A sütiknek számos funkciójuk van. Például segíthetnek felismerni és megszámolni a weboldal látogatóit, elemezni 

weboldalunk teljesítményét, megjegyezni az Ön felhasználónevét és preferenciáit. Ez lehetővé teszi, hogy 

gyorsabban az Ön érdeklődési köréhez igazítsuk és az Ön számára megfelelőbbé tegyük a megjelenített 

tartalmakat. Az alábbiakban áttekintést adunk a weboldalainkon használt sütikről és azok funkciójáról: 

 

Süti típusa Funkció Adatgyűjtés 

Alapvető sütik Ezeket néha „feltétlenül szükséges” 

sütiknek is hívjuk, mivel nélkülük sok 

olyan szolgáltatást nem tudunk nyújtani, 

amelyre Önnek szüksége van 

weboldalunkon (például ezeket 

használjuk arra, hogy Ön be tudjon 

jelentkezni a weboldalunk biztonságos 

területeire). 

Ezek a sütik csak az Ön számítógépét 

vagy mobileszközét azonosítják. 

Nem azonosítják Önt mint személyt, ami 

azt jelenti, hogy ezek a sütik kizárólag 

olyan információkat tárolnak, amelyek 

nem egyedileg azonosíthatók. 

Teljesítmény 

sütik 

Ezeket a sütiket elemzési célra 

használjuk, és lehetővé teszik 

számunkra, hogy megszámoljuk a 

weboldal látogatóit és megismerjük 

viselkedésüket weboldalunk 

használatakor. 

Segítenek, hogy javítsuk weboldalunk 

működését (például hogy a látogatók 

könnyen megtalálják a keresett 

információkat). 

Ezek a sütik csak az Ön számítógépét 

vagy mobileszközét azonosítják, Önt mint 

személyt nem. Az elemzési adatokat 

névtelenül gyűjtik. 

Bizonyos esetekben a sütiket harmadik fél 

kezeli nekünk. Az Icopal nem használja a 

sütiket személyek azonosítására vagy 

személyes adatok gyűjtésére, és nem 

használja a sütiket a fent felsoroltaktól 

eltérő semmilyen más célra. 



Funkcionális 

sütik 

Ezeket arra használjuk, hogy felismerjük 

Önt, amikor újra ellátogat 

weboldalunkra. Lehetővé teszik 

számunkra, hogy személyre szabjuk a 

tartalmat az Ön számára, a nevén 

üdvözöljük és megjegyezzük 

preferenciáit (például a nyelv- vagy 

régióválasztását). 

Az ilyen sütik által gyűjtött információk 

közé tartozhatnak az Ön által megadott 

személyesen azonosítható információk, 

mint például a felhasználóneve. 

Célzott sütik A célzott sütiket a hirdetők 

használják weboldalunkon. 

nyomon követik böngészőjét, amikor 

különböző weboldalakat látogat meg, 

hogy megismerjék érdeklődését, és ezt 

az információt arra használják, hogy az 

Ön számára relevánsabb hirdetéseket 

jelenítsenek meg. 

Ezeket a sütiket a használt eszközöket 

biztosító harmadik felek tárolhatják és 

hozzáférhetnek. 

A sütik kezelése és letiltása 
Internetböngészője beállításaiban kiválaszthatja, hogy elfogadja-e a sütik használatát vagy sem. Azzal azonban 

tisztában kell lennie, hogy ha a böngészője beállításaiban minden sütit letilt, akkor előfordulhat, hogy 

weboldalunk bizonyos szolgáltatásait és funkcióit elveszíti, vagy nem éri el weboldalunk bizonyos részeit. 

 

A következő weboldalak tájékoztatást nyújtanak a süti beállítások használatáról néhány népszerű 

böngészőben: 

 

● Google Chrome - https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en&p=cpn_cookies 

● Microsoft Internet Explorer http://www.microsoft.com/info/cookies.mspx 

● Mozilla Firefox 

http://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer?redirectlocale=en- 

US&redirectslug=Cookies 

 

Ha más böngészőt használ, akkor a böngésző weboldalának Támogatási részében utánanézhet, hogyan kell 

kezelni és letiltani a sütiket. 

 

Ha szeretne többet megtudni a sütikről általában, és hogy honnan láthatja, milyen sütik vannak beállítva, hogyan 

kell kezelni és hogyan lehet letiltani őket, látogasson el erre az oldalra: www.allaboutcookies.org 

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en&amp;p=cpn_cookies
http://www.microsoft.com/info/cookies.mspx
http://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer?redirectlocale=en-US&amp;redirectslug=Cookies
http://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer?redirectlocale=en-US&amp;redirectslug=Cookies
http://www.allaboutcookies.org/

