SÜTIKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

A www.napvitorlaland.hu weboldalon (a továbbiakban: Honlap) sütiket (más néven: cookie) használunk,
hogy megkülönböztessük Önt webhelyünk többi felhasználójától. Mindez abban segít, hogy jó élményt
nyújtsunk Önnek, amikor honlapunkat használja, és lehetővé teszi számunkra, hogy javítsuk a Honlapot.
I. Mi az a süti?
A süti kis szöveges fájl, amelyet a felkeresett webhelyek helyeznek el az Érintett számítógépén, telefonján és
más eszközén. Ezeket széles körben használják a weboldalak működése vagy hatékonyabbá tétele
érdekében, valamint a webhely tulajdonosai számára történő információszolgáltatás érdekében.
II. A sütik típusai
A sütiket több módon is lehet osztályozni. Jelen tájékoztató szempontjából lényeges osztályozási szempontok
a következőek:

a. CÉLTÓL
FÜGGŐEN

Ezek a sütik elengedhetetlenül szükségesek a weboldal
Alapműködést
biztosító
és működéséhez, és ezért nem kapcsolhatók ki. Ezek a sütik
általában felhasználói tevékenységre válaszul kerülnek
funkcionális sütik

Statisztikai
sütik

célú

Hirdetési sütik

b.
A
TÁROLÁSI
IDŐTŐL FÜGGŐEN

Munkamenet sütik
Állandó sütik

c. TULAJDONOSTÓL
FÜGGŐEN

Belső sütik

Harmadik
féltől
származó sütik

elhelyezésre, ilyen felhasználói tevékenység lehet valamilyen
szolgáltatás igénybevétele, az adatvédelmi beállítások
megadása, bejelentkezés vagy űrlap kitöltése. A böngészőjében
letilthatja ezeket a sütiket is, illetve beállíthat figyelmeztetést is
ezeknek a működésére vonatkozóan. Letiltás esetén az oldal
bizonyos elemei nem működnek.
A weboldal fejlesztésének, valamint a felhasználók számára
biztosított élmények javítása miatt olyan sütiket is használunk,
amelyek lehetővé teszik számunkra, hogy információt
gyűjtsünk azzal kapcsolatban, hogyan használják látogatóink
weboldalunkat.
Ezeknek a sütiknek az a célja, hogy segítségükkel a még inkább
felhasználót érintő vagy a számára releváns hirdetések
jelenjenek meg a weboldalon. Ezek a sütik sem tudják a
felhasználót személy szerint beazonosítani.
Ebben az esetben olyan sütikről van szó, amelyek adatokat
gyűjtenek és tárolnak mindaddig, amíg a felhasználó belép egy
webhelyre.
Olyan típusú sütikről van szó, amelyeknél az adatok továbbra
is tárolódnak a sütikezelő által meghatározott ideig.
A belső sütiket közvetlenül a felkeresett webhely (vagy domain)
tárolja. Ezek a sütik lehetővé teszik a webhelytulajdonosok
számára, hogy elemzési adatokat gyűjtsenek, emlékezzenek a
nyelvi beállításokra, és egyéb hasznos funkciókat hajtsanak
végre, amelyek jó felhasználói élményt biztosítanak.
A harmadik féltől származó sütik a webshoptól és az
Adatkezelőtől eltérő - tehát más vállalatok, például a Google
vagy a Facebook által biztosított sütik. Ezeket általában online
hirdetési célokra használják.
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III. Milyen sütiket használunk a Honlapunkon és miért?
Az alábbi táblázatban ismertetjük azokat a sütiket, amelyeket a Honlapon használunk.
Az előző pontban ismertetett osztályozási szempontokat figyelembevéve elsősorban a süti célja alapján
részletezzük a Honlapon használt süti sajátosságait, a lejárati időnél azonban bemutatjuk a tárolási időre
vonatkozó adatokat is.
Weboldalunkon harmadik féltől származó sütiket használunk, amelynek részleteit az alábbi táblázat
„Tulajdonosok” oszlopa tartalmazza.
Süti elnevezése

Tulajdonos

Részletek

Tárolási idő

ALAPMŰKÖDÉSHEZ SZÜKSÉGES SÜTIK
A működéshez szükséges sütik a weboldal használatát segítik azzal, hogy alapvető funkciókat aktiválnak. A
weboldal nem tud helyesen működni e sütik nélkül.
OptanonConsent

Onetrust

OptanonAlertBoxClosed

Onetrust

ba_vid

Barion
Payment Zrt.

Moove-gdpr-popup

GDPR Cookie
Compliance

Wordpress_sec_

Ez a süti információkat tárol az oldal által használt sütikategóriákról, valamint arról, hogy a látogatók hozzájárultak-e
vagy visszavonták-e az egyes kategóriák használatát. Ez lehetővé
teszi a webhelytulajdonosok számára, hogy megakadályozzák az
egyes kategóriákba tartozó cookie-k beállítását a felhasználói
böngészőben, ha nem adják meg a hozzájárulást.
Ezt a sütit olyan webhelyek állítják be, amelyek a OneTrust
cookie-szabályozásnak való megfelelőség bizonyos verzióit
használják. Azután kerül beállításra, hogy a látogatók látták a
sütikre vonatkozó tájékoztatót, és bizonyos esetekben csak akkor,
amikor aktívan bezárják az értesítést. Lehetővé teszi, hogy a
webhely ne jelenítse meg többször az üzenetet egy
felhasználónak.
Célja a bankkártyás csalások kiszűrése a felhasználó által használt
eszköz digitális ujjlenyomata és a böngészési szokásaid alapján.
A süti használata a csalók felismeréséhez szükséges. A süti azt
biztosítja, hogy a böngészési szokásaidból származó adatokról
tudjuk, hogy egy felhasználótól származnak.
A sütikezelési hozzájárulás beállításainak tárolására.

365 nap

Wordpress

A hackerek elleni védelem érdekében tárolja a fiókadatokat.

15 nap

wp-settings-time-{user}

Wordpress

1 év

wordpress_logged_in_

Wordpress

A végén található szám az Ön egyéni felhasználói azonosítója.
Ezzel testreszabhatja az adminisztrációs felület nézetét, és
esetleg a fő webhely felületét is.
A bejelentkezett felhasználók tárolására.

wordpress_test_cookie

Wordpress

Ellenőrzi, hogy a böngésző elfogadja-e a sütiket.

átmeneti

1 év

Utolsó
frissüléstől
számított 1,5
évig
munkamenet

tartós

STATISZTIKAI SÜTIK
A statisztikai sütik segítenek a webhelytulajdonosoknak megérteni, hogy a látogatók hogyan lépnek kapcsolatba a
webhelyekkel, anonim módon gyűjtve és jelentve információkat.
_ga
A süti a látogatói, munkamenet-, kampányadatok kiszámítására 2 év
Google
és a webhely használatának nyomon követésére szolgál a
Analytics

_ga_

Google
Analytics

webhely elemzési jelentéséhez. A süti névtelenül tárol
információkat, és véletlenszerűen generált számot rendelnek az
egyedi látogatók azonosításához.
Az oldalmegtekintések tárolásához és számlálásához
használják.
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1 év

OTZ
_gid

__Secure-3PSID

Google
Analytics
Google
Analytics

Google
Analytics

__Secure-3PSIDCC

Az OTZ a Google Analytics által használt süti, amely a
webhely látogatóinak összesített elemzését biztosítja.

2 év

Arra használják, hogy információt tároljon arról, hogy a
látogatók hogyan használják a webhelyet, és segít létrehozni
egy elemző jelentést a webhely teljesítményéről. Az
összegyűjtött adatok, beleértve a látogatók számát, a forrást,
ahonnan érkeztek, és a névtelen formában megtekintett
oldalakat.
Profilt készít a webhely látogatóinak érdeklődéséről, hogy
releváns és személyre szabott hirdetéseket jelenítsen meg
újracélzáson keresztül.

1 nap

2 év

_hjid,

Hotjar

365 nap

_hjSessionUser_{site_id
}
1P_JAR

Akkor kerül beállításra, amikor a felhasználó először érkezik a
weboldalra. Biztosítja, hogy az ugyanazon a webhelyen tett
további látogatásokból származó adatok ugyanahhoz a
felhasználói azonosítóhoz legyenek rendelve.

Google

1 hónap

NID

Google

APISID
HSID
SAPISID
SID
SSID
_gat_gtag_[property_id]

Google/

Minden alkalommal, amikor a Google szolgáltatásokat
tartalmazó weboldalakat látogatja meg, tárolja a felhasználók
preferenciáit és információit.
Ez a süti a felhasználók preferenciáit és egyéb információit
tárolja. Ilyen információk lehetnek az előnyben részesített
nyelv, az oldalon megjelenítendő keresési eredmények száma,
továbbá a döntés, hogy a Google aktiválja-e a SafeSearch szűrőt.
Ez a süti a felhasználók preferenciáit és egyéb információit
tárolja. Ilyen információk lehetnek az előnyben részesített
nyelv, az oldalon megjelenítendő keresési eredmények száma,
továbbá a döntés, hogy a Google aktiválja-e a SafeSearch szűrőt.
A látogatók böngészési szokásainak, áramlási, forrás- és egyéb
információk elemzésére szolgál.

Azonnal lejár

Ez a süti a felhasználó preferenciáinak és egyéb információk
mentésére szolgál. Ez magában foglalja különösen a preferált
nyelvet, az oldalon megjelenítendő keresési eredmények
számát, valamint azt a döntést, hogy a Google SafeSearch szűrőt
aktiválni kell-e vagy sem.

7 perc

DV

Youtube
Google
Analytics
Google

182 nap

2 év

MARKETING SÜTIK
A marketing sütiket a webhely látogatóinak nyomon követésére használják. A cél az, hogy olyan hirdetéseket
jelenítsen meg, amelyek relevánsak és vonzóak az egyes felhasználók számára, és ezáltal értékesebbek a megjelenítők
és harmadik fél hirdetők számára.
A Google AdSense használja a hirdetések hatékonyságának
3 hónap
_gcl_au
Google
növelésére
a
szolgáltatásaikat
használó
webhelyeken.
Adsense
Ezt a sütit a Facebook úgy állította be, hogy hirdetést jelenítsen 3 hónap
_fbp
Facebook
meg, amikor a Facebookon vagy a Facebook hirdetések által
működtetett digitális platformon van, miután meglátogatta ezt
a webhelyet.

fbc
_gat_UA-XXXXXXX-X

Google
Analytics

SIDCC

Google

DSID

Google

Ennek a sütinek a célja, hogy minden látogató számára egyedi
azonosítót tároljon. Ennek a sütinek a nevében a számok mindig
változóak, mert az xxxxxxx-x a szolgáltatást használó ügyfél
egyedi azonosítója.
Biztonsági süti, annak érdekében, hogy megvédje a felhasználó
adatait. Ezeknek a sütiknek a kombinációja lehetővé teszi
számos
támadás
blokkolását,
például
a
Google
szolgáltatásaiban elküldött űrlapok tartalmának ellopására
irányuló kísérleteket.
Ezeket a hirdetési sütiket a Google DoubleClick-ben tárolja, és
személyre szabja a felhasználók számára megjelenített
hirdetéseket a weboldalon tett korábbi látogatások alapján.

_Secure-1PSID
_Secure-3PAPISID

1 perc

1 év

2 év

2 év

3

_Secure-1PSIDCC
_Secure-1PAPISID

Google
Advertising

IDE

Google Double
Click

OGPC
presence

Google
Analytics
Facebook

datr

Facebook

dpr

Facebook

xs
sb

Facebook
Facebook

fr
c_user
_gads

Facebook
Facebook
Google

_uetvid
_goa3TS
_goa3TC
_goa3

Bing ads
Adverticum
AdServer

Célzási célokra használják, hogy profilt építsen a webhely
látogatói érdeklődési köréből, hogy releváns és személyre
szabott Google hirdetéseket jelenítsen meg.
Regisztrálja
és jelenti a
webhely
felhasználójának
tevékenységét, a hirdetők hirdetéseinek megtekintése vagy
kattintása után azzal a céllal, hogy mérje a hirdetés
hatékonyságát és célzott hirdetéseket jelenítsen meg a
felhasználónak.
Megjegyzi a Google térképhez kapcsolódó beállításokat a
Google hirdetések testreszabására.
Ha Ön egy Facebook-oldal adminisztrátora, a sütik teszik
lehetővé, hogy váltani tudjon a személyes Facebook-fiókja és a
Facebook-oldal között. A sütik – például a munkamenet-alapú
„presence” (jelenlét) süti – segítségével támogatja a Facebook a
Messenger-chatablakok Ön általi használatát.
Ha a webböngésző elérte a Facebook webhelyet, akkor ez segít
a Facebooknak azonosítani a gyanús bejelentkezési
tevékenységet.
Ezeket a sütiket a Facebook használja a társadalmi megosztás és
a Facebook-szolgáltatások integrációjának támogatására.
egyedi munkamenet azonosító tárolására.
Lehetővé teszi a "Kövesse velünk a Facebookon" és a "Like"
gombok vezérlését, valamint összegyűjti a nyelvi beállításokat,
és megosztja az oldalt.
hirdetésmegjelenítés vagy újracélzás biztosítására.
egyedi felhasználói azonosító tárolására.
Ez a süti a Google DoubleClick for Publishers szolgáltatásához
van társítva. Célja az oldalon történő hirdetések megjelenítése,
és annak megakadályozása, hogy ugyanazok a hirdetések túl
sokszor megjelenjenek Önnek.
a webhelyek látogatásainak tárolására és nyomon követésére.
Ezekre a sütikre a hirdetési folyamat során van szükség,
valamint a látogatók számáról a hirdetők számára biztosított
statisztikák anonim információinak biztosítására.

1 év

2 hónap
nincs
vonatkozó
adat

rá

2 év

15 nap

2 év

3 hónap
30 nap
változó

16 nap
2 év
60 nap
2 év

IV. Hogyan ellenőrizheti és hogyan tudja kikapcsolni a sütiket?
A modern böngészők engedélyezik a süti beállítások módosítását. A böngészők egy része
alapértelmezettként automatikusan elfogadja a sütiket, de ez a beállítás is megváltoztatható annak
érdekében, hogy a jövőre nézve a felhasználó megakadályozza az automatikus elfogadást. Átállítás esetén a
böngésző a továbbiakban minden alkalommal felajánlja a sütik beállításának választási lehetőségét.
Felhívjuk látogatóink figyelmét, hogy mivel a sütik célja a weboldal használhatóságának és folyamatainak
támogatása, valamint megkönnyítése, a sütik letiltása esetén nem tudjuk garantálni, hogy a látogató képes
lesz a weboldal valamennyi funkciójának teljes körű használatára. A weboldal ez esetben a tervezettől
eltérően működhet a böngészőben.

További részletes információk az alábbi böngészők süti beállításairól
Chrome:

https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=hu
Firefox:
https://support.mozilla.org/hu/kb/sutik-informacio-amelyet-weboldalak-tarolnakszami?redirectlocale=hu&redirectslug=S%C3%BCtik+kezel%C3%A9se
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Internet Explorer:
https://support.microsoft.com/hu-hu/windows/cookie-k-t%C3%B6rl%C3%A9se-%C3%A9skezel%C3%A9se-168dab11-0753-043d-7c16-ede5947fc64d
Microsoft Edge:
https://support.microsoft.com/hu-hu/windows/a-microsoft-edge-a-b%C3%B6ng%C3%A9sz%C3%A9siadatok-%C3%A9s-az-adatv%C3%A9delem-bb8174ba-9d73-dcf2-9b4a-c582b4e640dd

5

