Tájékoztatás az úgynevezett „cookie”-k vagy másképpen „sütik” működéséről

Tisztelt Látogatónk!
Ezúton tájékoztatjuk, hogy a Studiotech Kft. honlapján sütiket/cookie-kat használunk.

I.

Mit jelent a „cookie”, vagy magyarul „süti”?

A süti olyan információ, amelyeket a meglátogatott honlapok tárolnak el a számítógépen.
Egy meghatározott időtartam eltelte után a sütik automatikusan törlődnek a gépéről. Ez az időtartam
a sütik típusától függ (egy adott süti lejárata a böngésző részletes beállításainál megnézhető).
Amikor Ön ismét ellátogat arra a honlapra, ahonnan a sütik letöltődtek, akkor az internetes böngészője
elküldi az adott honlappal kapcsolatos sütiket a weboldal üzemeltetője felé. Ez lehetővé teszi a honlap
üzemeltetője számára, hogy személyre szabott információkat nyújtson.
A leggyakrabban használt internetes böngészők többsége alapbeállításként elfogadja és engedélyezi a
sütik letöltését és használatát, az viszont már Öntől függ, hogy a böngésző beállításainak módosításával
ezeket visszautasítja vagy letiltja, illetve Ön, a már a számítógépen lévő eltárolt sütiket is tudja törölni.
A sütik által tárolt információk a következők lehetnek (többek között): a honlap meglátogatásához
használt számítógépes eszköz típusa; a látogató által használt internetes böngésző adatai; a honlapon
a látogató által megadott információk; olyan reklámok, amelyeket a látogató megtekintett; az egyes
aloldalakon eltöltött idő; böngészési adatok; kilépések; stb.

II.

A következő sütiket használja honlapunk
•

•
•
•
•
•
•

•

CookieConsent: 1 év (a cookie érvényességi ideje, ami a kezelt adatok tárolási idejére
vonatkozik)
Elengedhetetlen süti, ami segít használhatóvá tenni a weboldalt azáltal, hogy engedélyez olyan
alapvető funkciókat, mint az oldalon való navigáció és a weboldal biztonságos területeihez való
hozzáférés. A weboldal ezen süti nélkül nem tud megfelelően működni.
_ga: 2 év
Egy egyedi ID-t regisztrál ez a cookie, amit statisztikai adatok generálására használ a rendszer
arra vonatkozóan, hogy hogyan használja a látogató a honlapot.
_gat: Session - egy adott időszakra vonatkozó cookie
A Google Analytics használja, hogy gátolja az API-k kérési arányát.
_gid: Session - egy adott időszakra vonatkozó cookie
Egy egyedi ID-t regisztrál ez a cookie, amit statisztikai adatok generálására használ a rendszer
arra vonatkozóan, hogy hogyan használja a látogató a honlapot.
@@History/@@scroll|#: Session - egy adott időszakra vonatkozó cookie.
A Youtube.com sütije.
NID: 6 hónap
google.com sütije. Egyedi ID-t regisztrál, ami meghatározza a visszatérő felhasználó által
használt eszközt. A célzott hirdetésekhez használják.
collect: Session - egy adott időszakra vonatkozó cookie.
google-analytics.com sütije. A Google Analytics-nek küld adatokat a látogató eszközéről és
viselkedéséről. Követi a látogatót az eszközhasználata változásában és a
marketingcsatornákon.
GPS: Session - egy adott időszakra vonatkozó cookie.
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youtube.com sütije. Egyedi ID-t regisztrál mobileszközökön, hogy nyomonkövetést tegyen
lehetővé a GPS koordináták földrajzi helymeghatározása alapján.
PREF: 8 hónap
youtube.com sütije. Egyedi ID-t regisztrál, amit a Google használ, hogy statisztikát állítson fel a
látogató Youtube videó-használati szokásairól a különböző webhelyeken keresztül.
VISITOR_INFO1_LIVE: 179 nap
youtube.com sütije. Megpróbálja megbecsülni a felhasználó sávszélességét az integrált
YouTube videót tartalmazó oldalakon.
YSC: Session - egy adott időszakra vonatkozó cookie
youtube.com sütije. Egyedi ID-t regisztrál, hogy nyilvántartsa a felhasználó által megtekintett
YouTube videókat.

A honlapunkra történő első látogatás alkalmával az oldalunkon egy figyelemfelhívó sáv fog megjelenni,
amelyben jelezzük, hogy honlapunkon sütiket használunk.
A honlapunk olyan, külső szolgáltatók által készített sütiket is telepíthet, melyeket a külső szolgáltatók
statisztikai mérésekhez, személyre szabott reklámokhoz felhasználnak. A honlapunkra mutató
reklámok más weboldalakon/szolgáltatásokban is megjelenhetnek, melyeket a partnereink kezelnek.
Az ezeken a weboldalokon/szolgáltatásokban használt sütik adataira és aktivitásuk időtartamára nem
vállalunk felelősséget. Ezzel kapcsolatban az adott partnerek adatkezelési tájékoztatóiban tud
tájékozódni.

III.

Az egyes sütik beállításai

Látogatók viselkedésével kapcsolatos sütik:
Google Analytics: https://www.google.com/intl/hu/policies/privacy/partners/
Technikai jellegű sütik:
Google TagManager: https://www.google.com/intl/hu/policies/privacy/partners/
Olyan sütik, amelyeket követéshez, személyre szabott reklámokhoz lehet felhasználni:
Facebook: https://www.facebook.com/help/568137493302217
Google Adwords és Youtube: https://www.google.com/policies/technologies/ads/

IV.

Az internetes böngészők sütikkel kapcsolatos beállításai

Az internetes böngészők oldalain további információkat talál, hogy az adott böngészőben hogyan
végezheti el a sütik beállítását. Az elterjedt internetes böngészők esetében ezek a következő oldalak:
• Internet Explorer : http://windows.microsoft.com/hu-hu/windows-vista/block-or-allowcookies
• Firefox: https://support.mozilla.org/hu/kb/sutik-informacio-amelyet-weboldalak-tarolnakszami
• Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=hu
• Opera: http://help.opera.com/Windows/9.63/hu/cookies.html

Mobiltelefonban használt böngészők: Többnyire a „Beállítások” / „Adatvédelem” vagy „Adatkezelés és
biztonság” menüpontokon belül tud tájékozódni, és beállításokat végrehajtani.
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