COOKIE (SÜTI) SZABÁLYZAT
Hatályos: 2020. 05.18.
Mik azok a sütik?
A süti (vagy HTTP-cookie) egy betűkből és számokból álló, kis méretű információ- vagy
adatcsomag (fájl), mely előre meghatározott ideig kerül tárolásra. A cookie lehetővé
teszi, hogy a weboldalt kiszolgáló szerver felismerje a böngészésre használt eszközt,
a weboldalon folytatott böngészési előzményeket, így testre szabott és működőképes
legyen a weboldal minden szolgáltatása, továbbá anonim módon képes statisztikai
adatokat is gyűjteni, melyek segítségével fokozható a felhasználói élmény, javítható a
weboldal működése.
Egyes sütik elengedhetetlenek a weboldalak megfelelő működéséhez, míg mások
csak információ (pl.: statisztikai és/vagy marketing adatok) gyűjtésére valók és a
felhasználó akár meg is tagadhatja azok engedélyezését. Néhány süti csak átmeneti
ideig él, azaz a böngésző bezárásával törlődik, míg léteznek olyanok is, amelyek
huzamosabb ideig maradnak az adott eszközön.
Miért használunk sütiket?
Amikor ön először meglátogatja a www.csomagkuldo.hu weboldalt és engedélyezi a
cookie-k használatát, a rendszer ilyen sütit, sütiket helyez el a böngészésre használt
eszközén (pl.: asztali számítógép, táblagép, okostelefon, okoseszközök, stb...). Ezek
a cookie-k nem tartalmaznak személyes adatokat, vagyis az ön személyes
azonosítására nem alkalmasak. Viszont képesek a böngészésre használt eszközt
azonosítani, így lehetőségünk van az ön aktuális látogatását összekapcsolni a
korábbiakkal, de csak az ön saját tartalma tekintetében - ez alapján tudunk például
személyre szabott szolgáltatásokat biztosítani.
A sütik fogadásához nincs szükség semmilyen egyedi beállításra, a böngészője
alapból képes ezek fogadására. Hozzájárulás esetén a sütik az ön eszközén kerülnek
tárolásra, előre meghatározott ideig. Természetesen önnek lehetősége van a cookiekat bármikor törölni. Ám felhívjuk figyelmét, hogy ez a www.csomagkuldo.hu weboldal
korlátozott, vagy nem megfelelő működését vonhatja maga után.
Milyen sütiket használunk?
Alapműködést biztosító munkamenet vagy ún. Session cookie-k
Az ilyen típusú sütik nélkülözhetetlenek a weboldal megfelelő működéséhez: például
a kereséshez, tartalmak olvasásához, navigáláshoz, bejelentkezéshez, stb. Ezek
engedélyezése nélkül a weboldal nem, vagy csak részlegesen tud működni.
Cookie neve

Szolgáltató

Típusa

PHPSESSID
Cél/Jogalap:
Kezdeményező:
Forrás:

csomagkuldo.hu
HTTP
9 nap
A honlap megfelelő működésének biztosítása / Jogos érdek
Webszerver
csomagkuldo.hu
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Lejárat
(időtartam)

ideje
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Statisztikai célú sütik
Az ilyen típusú sütik sem gyűjtenek személyes adatokat, csupán a weboldal
használatával kapcsolatos statisztikai információkat: felhasználók hova kattintottak,
mennyi ideig voltak az oldalon, milyen tartalmakat néztek meg, stb...
Cookie neve

Szolgáltató

_ga
Cél / Jogalap:

Google LLC
HTTP
2 év
Látogatással kapcsolatos anonim webstatisztikákat gyűjt / A felhasználó
hozzájárulása
Google Tag Manager
Google Adatvédelmi és Általános Szerződési Feltételek:
https://policies.google.com/privacy

Kezdeményező:
Info:

Típusa

Szolgáltató

_gat
Cél / Jogalap:

Google LLC
HTTP
1 nap
A lekérdezések ütemét szabályozza és korlátozza az adatgyűjtést / A
felhasználó hozzájárulása
Google Analytics
Google
Adatvédelmi
és
Általános
Szerződési
Feltételek:
https://policies.google.com/privacy
Lejárat
(időtartam)

ideje

Cookie neve

Szolgáltató

_gid
Cél / Jogalap:

csomagkuldo.hu
HTTP
1 nap
A felhasználók anoním megkülönböztetése és a weboldal látogatásokról,
ill. felhasználói viselkedésről gyűjt infomrációkat / A felhasználó
hozzájárulása
Google Analytics
Google
Adatvédelmi
és
Általános
Szerződési
Feltételek:
https://policies.google.com/privacy

Kezdeményező:
Info:

Típusa

Lejárat
(időtartam)

ideje

Cookie neve

Kezdeményező:
Inf:

Típusa

Lejárat
(időtartam)

ideje

Cookie neve

Szolgáltató

collect
Cél / Jogalap:

csomagkuldo.hu
Pixel
azonosítja a felhasználó eszközét, ill. anoním látogatottsági adatokat
gyűjt / A felhasználó hozzájárulása
Google Analytics
Google
Adatvédelmi
és
Általános
Szerződési
Feltételek:
https://policies.google.com/privacy

Kezdeményező:
Info:

Típusa

Törlés
A böngészők túlnyomó többsége alapesetben automatikusan elfogadja a cookie-kat,
ám önnek lehetősége van, hogy ezeket visszautasítsa, vagy törölje a lejáratuk előtt.
A törlés menete böngészőként más és más.
Google Chrome - Számítógép, Android, iPhone és iPad:
https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=hu
Firefox: https://support.mozilla.org/hu/products/firefox/protect-your-privacy/cookies
Internet Explorer: https://support.microsoft.com/hu-hu/help/17442/windows-internetexplorer-delete-manage-cookies
Safari: https://support.apple.com/hu-hu/guide/safari/sfri11471/mac
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Opera: https://help.opera.com/en/latest/web-preferences/#cookies
Mivel a sütik célja, a weboldal használhatóságának elősegítése, ezek törlése a
www.csomagkuldo.hu weboldal korlátozott, vagy nem megfelelő működését vonhatja
maga után.
Bővebb információt a sütikről a Wikipédia oldalán talál:
https://hu.wikipedia.org/wiki/HTTP-s%C3%BCti
Az adatfeldolgozó vonatkozó adatai és szabályzatai:
Google LLC
Székhely: 1600 Amphitheatre Parkway; Mountain View, CA 94043, USA
Tevékenység: digitális marketing, online statisztika, online hirdetések hirdetések;
Web: https://about.google/intl/hu_hu/
Google adatvédelem: https://safety.google/
A Google Adatvédelmi Nyilatkozata: https://policies.google.com/privacy
Google a cookie-kat a hirdetésekben:
https://policies.google.com/technologies/ads?hl=hu
Hogyan használja a Google a cookiekat?:
https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=hu
A Google által használt cookie-k típusai:
https://policies.google.com/technologies/types?hl=hu
Vonatkozó szabályozások:
Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a
természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő
védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet
hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) (EGT-vonatkozású
szöveg): https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=celex%3A32016R0679
2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az
információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről:
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a0100108.tv
2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről:
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a0300100.tv
2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról: https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1100112.tv
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