
Cookie (süti) tájékoztató 

 

Ha Ön kifejezetten jóváhagyja a cookie-k vagy sütik használatát a weboldalon első látogatásakor, 

és/vagy a webböngészője engedélyezi ezt a funkciót, honlapunk automatikusan információkat tárol az 

Ön számítógépéről vagy az internetes böngészéshez használt egyéb eszközökről, és úgynevezett 

cookie-kat vagy sütiket is elhelyez az eszközén vagy böngészőjében. 

A sütikről 

A süti egy olyan fájl, amelyet az internetes böngészésre használt eszközön, illetve a böngészőben 

helyeznek el a honlapok. A sütiknek több funkciója van, és különböző célokra használhatók, mint 

például: 

• szükséges sütik: használatuk elengedhetetlen, a weboldalon való navigáláshoz és a weboldal 

működéséhez feltétlenül szükségesek. Ezek elfogadása nélkül előfordulhat, hogy a weboldal 

vagy annak egy része nem jelenik meg megfelelően; 

• funkcionális sütik: ezeknek a sütiknek a célja a felhasználói élmény javítása, például a 

felhasználó által a böngészéshez használt eszköz, a nyelvi beállítások, az egyéni beállítások 

megjegyzésével; 

• statisztikai sütik: a statisztikai sütiket névtelenül gyűjtik, segítenek megérteni, hogy a látogatók 

hogyan lépnek kapcsolatba a honlappal; 

• marketing sütik: ezek a sütik részletes információkat gyűjtenek a felhasználó böngészési 

szokásairól, és arra használják őket, hogy a meghirdetett tartalmat a felhasználónak juttassák 

el. Ezeket a sütiket harmadik fél szolgáltatók helyezik el a honlapon. 

A szükséges sütik elhelyezéséhez nem kell az érintett felhasználó hozzájárulását kérni, minden más süti 

esetében a honlap látogatója hozzájárul vagy sem azok használatához. 

A honlapunk első látogatásakor ezeket a hozzájárulásokat elkérjük a látogatóktól, de a későbbiekben 

a látogatók saját böngészőikben módosíthatják a sütibeállításokat: 

Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=hu 

Firefox: https://support.mozilla.org/hu/kb/sutik-informacio-amelyet-weboldalak-tarolnak-szami 

Edge: https://support.microsoft.com/hu-hu/help/4027947/microsoft-edge-delete-cookies 

 

A weboldalunkon használt sütik 

 

Név Szolgáltató Cél Lejárat Típus 

comment_author_{HASH} tarhely.eu Hozzászólás esetén 
titkosított formában 
eltároltathatod a 
nevedet a rendszerrel - 

1 év HTTP 
Cookie 

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=hu
https://support.mozilla.org/hu/kb/sutik-informacio-amelyet-weboldalak-tarolnak-szami
https://support.microsoft.com/hu-hu/help/4027947/microsoft-edge-delete-cookies


Név Szolgáltató Cél Lejárat Típus 

külön jelölőnégyzetet 
kell bepipálnod hozzá. 

comment_author_email_{HASH} tarhely.eu Hozzászólás esetén 
titkosított formában 
eltároltathatod az email-
címedet a rendszerrel - 
külön jelölőnégyzetet 
kell bepipálnod hozzá. 

1 év HTTP 
Cookie 

comment_author_url_{HASH} tarhely.eu Hozzászólás esetén 
titkosított formában 
eltároltathatod a 
weboldalad URL-jét a 
rendszerrel - külön 
jelölőnégyzetet kell 
bepipálnod hozzá. 

1 év HTTP 
Cookie 

 

 

A sütikkel kapcsolatos adatvédelmi szabályok 

A sütik révén a Nordconn kezeli a honlap látogatóinak személyes adatait. A személyes adatkezelésre 

ez a tájékoztató és az adatvédelmi tájékoztatónk vonatkozik. 

 
 
 
 


