
Tájékoztató 

cookie használatról 

 

Jelen tájékoztató a zane.hu weboldal használata során működő Cockie-k/Sütik és ahhoz kapcsolódó 
adatok kezelésével kapcsolatos adatvédelmi tájékoztató. 

Weboldalunkon „cookie”-kat (továbbiakban „süti”) alkalmazunk. Ezek olyan fájlok, melyek információt 
tárolnak webes böngészőjében. Ehhez az Ön hozzájárulása szükséges. 

Mik azok a „sütik”? 

A „sütik” olyan kisméretű fájlok, melyek betűket és számokat tartalmaznak. A „süti” a webszerver és a 
felhasználó böngészője közötti információcsere eszköze. Ezek az adatfájlok nem futtathatók, nem 
tartalmaznak kémprogramokat és vírusokat, továbbá nem férhetnek hozzá a felhasználók 
merevlemez-tartalmához. 

Mire használhatók a „sütik”? 

A cookie-k kényelmesebbé teszik a böngészést, értve ez alatt az online adatbiztonsággal kapcsolatos 
igényeket és a releváns reklámokat. A „sütik” segítségével a weboldalak üzemeltetői névtelen 
(anonim) statisztikákat is készíthetnek az oldallátogatók szokásairól. Ezek felhasználásával az oldal 
szerkesztői még jobban személyre tudják szabni az oldal kinézetét és tartalmát. 

Milyen „sütikket” használunk weboldalunkon? 

A weboldalak kétféle sütit használhatnak: 

• - Ideiglenes „sütik”, melyek addig maradnak eszközén, amíg el nem hagyja weboldalt. 

• - Állandó „sütik”, melyek webes keresőjének beállításától függően hosszabb ideig, vagy 
egészen addig az eszközén maradnak, amíg azokat Ön nem törli. 

• - Harmadik féltől származó „sütik”, melyeket harmadik fél helyez el az Ön böngészőjében (pl. 
Google Analitika). Ezek abban az esetben kerülnek a böngészőjében elhelyezésre, ha a 
meglátogatott weboldal használja a harmadik fél által nyújtott szolgáltatásokat. 

Elengedhetetlen munkamenet (session-id) „sütik”: 

Ezek használata elengedhetetlen a weboldalon történő navigáláshoz, a weboldal funkcióinak 
működéséhez. Ezek elfogadása nélkül a honlap, illetve annak egyes részei nem, vagy hibásan 
jelenhetnek meg. 

Analitikai vagy teljesítményfigyelő „sütik”: 

Ezek segítenek abban, hogy megkülönböztessük a weboldal látogatóit, és adatokat gyűjtsünk arról, 
hogy a látogatók hogyan viselkednek a weboldalon. Ezekkel a „sütikkel” biztosítjuk például, hogy a 
weboldal az Ön által kért esetekben megjegyezze a bejelentkezést. Ezek nem gyűjtenek Önt 
azonosítani képes információkat, az adatokat összesítve és névtelenül tárolják. ( pl: Google Analitika) 

Funkcionális „sütik”: 

E sütik feladata a felhasználói élmény javítása. Észlelik, és tárolják például, hogy milyen eszközzel 
nyitotta meg a honlapot, vagy az Ön által korábban megadott, és tárolni kért adatait: például 
automatikus bejelentkezés, a választott nyelv, a szövegméretben, betűtípusban vagy a honlap egyéb 
testre szabható elemében Ön által végrehajtott felhasználói változtatások. Ezek a „sütik” nem követik 
nyomon az Ön más weboldalakon folytatott tevékenységét. Az általuk gyűjtött információkban lehetnek 
azonban személyes azonosító adatok, amelyeket Ön megosztott. 

Célzott vagy reklám „sütik”: 

Ezek segítségével a weboldalak az Ön érdeklődési körének leginkább megfelelő információt 
(marketing) tudnak nyújtani. Ehhez az Ön kifejezett belegyezése szükséges. Ezek a sütik részletes 
információkat gyűjtenek böngészési szokásairól. 

Tartalmaznak a „sütik” személyes adatokat? 



A legtöbb „süti” nem tartalmaz személyes információkat, segítségével nem azonosíthatók a 
felhasználók. A tárolt adatok a kényelmesebb böngészésért szükségesek, tárolásuk olyan módon 
történik, hogy jogosulatlan személy nem férhet hozzájuk. 

A „sütik” kezelése, törlése 

A „sütiket” a használt böngészőprogramokban lehet törölni vagy letiltani. A böngészők alapértelmezett 
módon engedélyezik a „sütik” elhelyezését. Ezt a böngésző beállításainál lehet letiltani, valamint a 
meglévőket törölni. Mindemellett beállítható az is, hogy a böngésző értesítést küldjön a 
felhasználónak, amikor „sütit” küld az eszközre. Fontos hangsúlyozni azonban, hogy ezen fájlok 
letiltása vagy korlátozása rontja a böngészési élményt, valamint hiba jelentkezhet a weboldal 
funkciójában is. 

• - A beállítási lehetőségek általában a böngésző „Opciók” vagy „Beállítások” menüpontjában 
találhatók. Mindegyik webes kereső különböző, így a megfelelő beállításokhoz kérjük. 
használja keresője “Segítség” menüjét, illetve az alábbi linkeket a sütik beállításainak 
módosításához: 

Cookie settings in Internet Explorer 
Cookie settings in Firefox 
Cookie settings in Chrome 
Cookie settings in Safari  

• - Az anonim Google Analitika „sütik” kikapcsolásához egy úgynevezett „Google Analytics plug-
in”-t (kiegészítőt) telepíthet a böngészőjébe, mely megakadályozza, hogy a honlap az Önre 
vonatkozó információkat küldjön a Google Analitikának. Ezzel kapcsolatban további 
információkat az alábbi linkeken talál: 

Google Analytics & Privacy vagy Google Elvek és Irányelvek  

 

Adatkezelő:  

Neve: ZANE systems Kft. 

Székhelye: 4251 Hajdúsámson, S.kert Sas utca 22. 

E-mail: sales@zane.hu 

 

https://support.microsoft.com/en-us/kb/196955
https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer?redirectlocale=en-US&redirectslug=Cookies
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en
https://support.apple.com/kb/PH5042?locale=en_US
https://support.google.com/analytics/answer/6004245
http://www.google.hu/intl/hu/policies/technologies/

