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 „COOKIE”  (süti) ALKALMAZÁSÁRÓL SZÓLÓ TÁJÉKOZTATÓ   

 Mik azok a sütik? 

o A sütik (cookie) kisméretű, szöveges, adatokat tároló fájlok, amelyek webhelyek 
megnyitásakor az Ön böngésző eszközére (pl. számítógép, okostelefon, tablet) 
kerülhetnek. Egy süti általában tartalmazza a domain nevét (ahonnan származik), az 
élettartamát (mennyi ideig marad az eszközén) és a tárolt adatot. A sütikről 
részletesebben a következő weboldalon tájékozódhat: 
http://www.allaboutcookies.org 

o A honlap sütiket alkalmaz annak érdekében, hogy megkülönböztesse Önt a többi 
látogatótól, ezáltal jobb, személyre szabottabb felhasználói élményt nyújthassunk 
Önnek. A sütik nem ártalmasak az Ön böngésző eszközére. A sütik önmagukban nem 
tartalmaznak olyan információkat, amelyek személyesen azonosítják. A honlap 
használatával Ön beleegyezik a sütik alkalmazásába ennek a Szabályzatnak 
megfelelően. 

- Milyen kategóriába tartozó sütiket használhat a weboldal? 
o Működést biztosító sütik: Ezek nélkül a weboldal bizonyos szolgáltatásai nem 

képesek megfelelően működni. 
o Funkcionális sütik: Lehetővé teszik, hogy a weboldal megjegyezzen bizonyos 

korábban beállított adatokat. 
o Teljesítményfigyelő sütik: Információkat gyűjtenek arról, hogy a látogatók hogyan 

használják a weboldalt. Ezeket a sütiket a felhasználói élmény javításának és 
fenntartásának érdekében, statisztikai célokra használják. 

o Harmadik féltől származó sütik 

 Weboldalon néhány népszerű, külső webes szolgáltatást is használunk (pl. Google Analytics), 
amely olyan sütik tárolását eredményezheti, amelyeket nem mi felügyelünk. Ezek a 
szolgáltatások saját adatvédelmi- és sütiszabályzattal rendelkeznek. Ilyenek a 

o _ga 
 Ezt a sütit a Google Analytics használja, hogy értékelje a felhasználó 

látogatásának célját, és jelentéseket készítsen a weboldalon végzett 
tevékenységről a weboldal látogatói számára és az ügyfélélmény fejlesztése 
érdekében. 

o _utma 
 Ezt a sütit a Google Analytics használja arra, hogy megkülönböztesse a 

felhasználókat és a munkameneteket. A süti minden alkalommal frissül, 
amikor adatokat küldenek a Google Analytics-nek. 

o _utmb 
 Ezt a sütit a Google Analytics használja arra, hogy megkülönböztesse az új 

munkameneteket és látogatásokat. A süti minden alkalommal frissül, amikor 
adatokat küldenek a Google Analytics-nek. 

o _utmc 
 Ezt a sütit a Google Analytics használja arra, hogy meghatározza az új 

látogatókat. 
o _utmz 

 Ezt a sütit a Google Analytics használja, hogy értékelje a felhasználó 
látogatásának célját, és jelentéseket készítsen a weboldalon végzett 
tevékenységről a weboldal látogatói számára és az ügyfélélmény fejlesztése 
érdekében. 

 A sütik kezelése 

http://www.allaboutcookies.org/
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o A legtöbb böngésző alapértelmezésként fogadja a sütiket. Beállíthatja, hogy 
böngészője minden süti érkezésekor figyelmeztesse, vagy azt, hogy minden süti 
legyen letiltva. Ezt a böngészője beállításain keresztül lehet elvégezni, amelyről 
további információt böngészője súgójában talál. 

o Felhívom figyelmét, hogy a sütik törlése, vagy azok alkalmazásának tiltása miatt 
előfordulhat, hogy nem lesz képes a honlap funkcióinak teljes körű használatára, 
illetve a weboldal a tervezettől eltérően fog működni böngészőjében. 

A cookie egy olyan változó tartalmú adategyüttes, amelyet a www.ovj.hu weboldal szervere küld a 
Nem regisztráló, honlapot böngésző eszközére. A cookie a Nem regisztráló, honlapot böngésző 
számítógépének, telefonjának vagy táblagépének böngészőprogramjában eltárolódik, majd ezt később 
a küldő szerver onnan kiolvashatja. A cookie-t más webhely nem képes elolvasni, csak, amely azt 
elhelyezte.   

A cookie-k célja, hogy megkönnyítsék a weboldal használatát, elősegítsék, hogy a weboldal a látogatók 
számára igazi webes élményt és hatékony információforrást jelentsen, illetve biztosítsák a weboldal 
üzemeltetője részére az oldal működésének ellenőrzését, a visszaélések megakadályozását és az 
oldalon nyújtott szolgáltatások zavartalan és megfelelő színvonalú használatát. 

A weboldal nem használ viselkedésalapú - azaz a Nem regisztráló, honlapot böngésző profilozására, 
böngészési szokásainak azonosítására alkalmas - cookie-kat. 

A használt cookie-k nem tartalmaznak olyan személyes adatot, amely lehetővé tenné bárki számára az 
Ügyfél e-mailen, telefonon, vagy hagyományos postai úton történő elérését. A cookie-k önmagukban 
a Nem regisztráló, honlapot böngésző azonosítására nem, kizárólag a látogató számítógépének 
azonosítására képesek.  

A cookie-k által rögzített adatokhoz az Adatkezelő munkatársai férhetnek hozzá a jelen pontban 
részletezett célok biztosítása érdekében. A rögzített adatok továbbítására csak a jogszabályokban 
rögzített esetekben, célokból és a jogszabály által erre felhatalmazottak részére (tipikusan bűnüldözési, 
nemzetbiztonsági célból) van lehetőség. A honlap használatával összefüggő anonimizált adatok 
statisztikai célokra felhasználhatók. 

Amennyiben a Nem regisztráló, honlapot böngésző mégsem kívánja elfogadni a weboldalon a cookie-
k használatát, akkor az általa használt webböngészőt oly módon is beállíthatja, hogy a program 
üzenettel tájékoztassa őt a cookie-k elhelyezéséről, illetve, hogy megakadályozza a cookie-k 
elhelyezését. Ezek a beállítások rendszerint a böngésző „beállítások” vagy „preferenciák” menüjében 
érhetők el.  

A honlapon a weboldaltól független, külső szerverről érkező és külső szerverre mutató hivatkozások is 
találhatók. E hivatkozások szolgáltatója a saját szerverére történő közvetlen kapcsolódás miatt esetleg 
ügyfél adatokat képes gyűjteni, melyre az Adatkezelőnek ráhatása sincs, ezért ezen adatgyűjtésekért 
felelősséget nem vállalunk.  
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