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Tájékoztatás a sütik (cookie-k) használatáról 

www.click-fishing.com 
 

 

Weboldalunk bizonyos területein sütiket (cookie-kat) alkalmazunk. A sütik kisméretű szöveges 

fájlok, amelyekben az internetböngésző információkat tárol a számítógépen, mobil eszközön. A 

sütiket az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény, az elektronikus kereskedelmi 

szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes 

kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, valamint az Európai Unió előírásainak megfelelően 

használjuk. 

 

A sütik lehetővé teszik a weboldal számára, hogy felismerje, amennyiben Ön korábban azt már 

meglátogatta. A sütik segítenek nekünk megérteni, hogy a weboldal melyik része a 

legnépszerűbb, mert látni engedik, hogy látogatóink mely oldalakra lépnek be és mennyi időt 

töltenek ott. Ennek tanulmányozásával a weboldalt jobban tudjuk igazítani az Ön igényeihez, és 

még változatosabb felhasználói élményt tudunk nyújtani Önnek azáltal, hogy a sütik egyebek 

mellett 

 

A sütik jelentősen megkönnyítik a weboldal használatát, jobb és személyre szabottabb 

szolgáltatást biztosítanak a felhasználók számára. Megjegyzik a beállításokat, a korábban 

megadott adatokat (pl. irányítószám), ezért azokat nem kell újra begépelni. Elemzik a honlap 

használatát annak érdekében, hogy az így nyert információk felhasználásával végrehajtott 

fejlesztések eredményeként az a lehető legnagyobb mértékben a látogatók elvárásai szerint 

működjön. Figyelemmel kísérik hirdetések hatékonyságát. 

 

Az ideiglenes sütik addig maradnak eszközön, amíg a látogató el nem hagyja a weboldalt, míg az 

állandó sütik az internetböngésző beállításától függően hosszabb ideig, vagy egészen addig az 

eszközön maradnak, amíg azokat a látogató manuálisan nem törli. 

 

Az elengedhetetlen munkamenet (session-id) sütik nélkülözhetetlenek a weboldalon történő 

navigáláshoz, a kulcsfontosságú funkciók működéséhez és a védett tartalmak eléréséhez. Ezek a 

sütik az adatlapok kitöltéséhez szükséges információkat és a kiválasztott nyelvet tárolják. Nem 

gyűjtenek olyan információkat, melyekkel a látogatót azonosítani lehetne, melyeket marketing 

célból fel lehetne használni, vagy amelyek emlékeznének arra, milyen más weboldalakon járt. A 

honlap bezárása után ezek sütik automatikusan törlődnek és a munkamenet lezárásra kerül. 

 

Az analitikai vagy teljesítményfigyelő sütikkel gyűjtjük a honlap használatával kapcsolatos 

információkat, például mely oldalakat látogatják a leggyakrabban. Mindez hozzájárul ahhoz, 

hogy továbbfejleszthessük a weboldalunk működését. E sütik nem gyűjtenek azonosításra 

alkalmas információkat, az adatokat összesítve és névtelenül tárolják, és azokat csak a 

weboldalunk működésének fejlesztésére használjuk fel. 

 

A Google Analitika (Google Analytics) adatokat gyűjt arról, hogy a honlap látogatói miként 

használják az oldalt, milyen oldalakat keresnek fel, ott mennyi ideig tartózkodnak, hogyan 

jutottak oda és mire kattintottak rá. Ezt annak érdekében tesszük, hogy megbizonyosodjunk 

arról, hogy az oldal megfelel a látogatók igényeinek, illetve azt miként tehetnénk még vonzóbbá. 

Mivel ennek keretében nem gyűjtjük és nem tároljuk a nevet vagy a címet, ezek az adatok nem 

alkalmasak a látogatók azonosítására, továbbá nem engedélyezzük, hogy a Google ezeket saját 

céljaira használja vagy bárkivel megossza. 
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A vásárlást könnyítő sütik a Webáruházban történő vásárlást teszik egyszerűbbé, 

gördülékenyebbé, különösen akkor, ha több terméket szeretne a kosárba gyűjteni, hosszabb ideig 

válogat, vagy a vásárlást egy későbbi időpontban szeretné folytatni / befejezni. Emlékeznek, mi 

minden van már a bevásárlókosárban, hol tart éppen a rendelési folyamat. 

 

A funkcionális sütik a felhasználói élmény javítása érdekében észlelik, hogy a látogató milyen 

eszközzel nyitotta meg a honlapunkat, megjegyzik a korábbi felhasználói döntéseket (mint 

például a választott nyelv, a régió, ahol a látogató tartózkodik, bejelentkezett-e egy korábbi 

munkamenet során, a szövegméretben, betűtípusban vagy a honlap egyéb testre szabható 

elemében végrehajtott felhasználói változtatások), hogy ily módon jobb és személyre szabottabb 

funkciókat kínálhassunk. E sütik azonban nem követik nyomon a látogató más weboldalakon 

folytatott tevékenységét, és nem használjuk azokat olyan célra, hogy hirdetéseket küldjünk más 

weboldalakon keresztül. 

 

A célzott sütik annak érdekében, hogy az érdeklődési körüknek leginkább megfelelő 

marketinginformációkkal tudjuk ellátni honlapunk látogatóit, személyre szabott, azaz célzott 

sütiket is használunk. Ezek a sütik részletes információkat gyűjtenek böngészési szokásokról 

weboldalainkon (például rögzítik, hogy a látogató mely termékekre és szolgáltatásokra 

kattintott).  

 

A sütiket a látogató engedélyezheti vagy tilthatja le a számítógépén, mobil eszközén. Az 

internetböngésző lehetőséget nyújt csak bizonyos sütik elfogadására vagy letiltására, illetve az 

összes süti visszautasítására vagy törlésére. Az eljárás a használt böngészőtől függ, részletes 

leírása a böngésző súgóján keresztül érhető el.  

 

A süti használat tiltásával számos kényelmi funkció csak korlátozottan vagy egyáltalán nem fog 

az elvártaknak megfelelően működni. 

 

A weboldal jelenleg a következő platformok szolgáltatásait használja sütik segítségével:  

• Facebook 

• Twitter 

• Google + 

• Pinterest 

• Google 

• Youtube 

• MailChimp 

 

További tájékoztatás a sütikkel kapcsolatban a www.aboutcookies.org weboldalon található. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.aboutcookies.org/

