
Információ a csillalogopediaja.hu oldalon használt sütikről 

Mint majdnem minden más weboldal, a csillalogopediaja.hu (Hatalyák-Engl Csilla e.v.) is 

sütiket használ. 

Mik azok a Sütik, vagy cookie-k?  

A cookie egy olyan egyszerű szöveges állomány (fájl), amit az oldal látogatójának eszközén 

hozhat létre a honlap. 

A cookie-t a szerver küldi el a böngészőnek, azt pedig a böngésző visszaküldi a szervernek és 

a tartalmazott adatnak megfelelően jeleníti meg a kívánt tartalmakat. A cookie-k kizárólag 

adatokat tartalmazhatnak, ide nem sorolva futtatható programkódot, vírust vagy 

kémprogramot. 

Továbbá semmilyen, a felhasználó által saját merevlemezén tárolt adatokhoz nem fér hozzá. 

A Süti egy olyan kódolt adathalmaz, amit csak az azt kibocsájtó szerver értelmez 

megfelelően. Személyes adatokat, azok elérési útvonalait, nem tárolják a cookie-k. 

Ezek a fájlok segítik a felhasználó internetezési szokásainak nyomon követését, eszközét 

felismerni, ezzel lehetővé téve releváns, illetve a felhasználó eszközéhez igazodó tartalom 

megjelenítését. A sütik használatával növelhetjük a felhasználói élményt. Statisztikákat 

készíthetünk a felhasználói szokásokról ezzel meghatározva milyen tartalmakat igényelnek és 

melyek számítanak zavarónak a honlapot használó szemszögéből.  

Böngészőben való tárolásuk ideje alapján kétféle Sütit különböztethetünk meg, így időszakos 

és állandó Sütiket. 

Az időszakos Sütik ideiglenesek, melyek a böngésző bezárásáig tárolódnak a felhasználó 

eszközén. 

Állandó cookie-k egy meghatározott ideig, vagy azok törléséig maradnak a felhasználó 

eszközén.  

A csillalogopediaja.hu weboldal látogatásakor a sütik engedélyezését és elfogadását 

követően a következő sütik kerülnek használatra: 

 

Böngészési szokások elemzése a Google Analytics szolgáltató segítségével történik. 

Részletesen a Google szolgáltatásainak általános adatvédelmi irányelveiről: 

https://policies.google.com/privacy?hl=hu 

Részletesen a Google szolgáltatásainak általános sütikezelési irányelveiről: 

https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=hu 

Látogatóink böngészési szokásainak elemzésével, az oldal továbbfejlesztéséhez, 

használhatóbbá tételéhez kapunk anonim információkat. 

A térkép megjelenítése céljából a GoogleMaps API-t használjuk 

Részletesen a Google Maps általános adatvédelmi irányelveiről: 

https://cloud.google.com/maps-platform/terms/ 

Részletesen a Google Maps általános adatvédelmi irányelveiről: 

https://developers.google.com/maps/terms 
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Részletesen a Facebook szolgáltatásainak általános adatvédelmi irányelveiről: 

https://hu-hu.facebook.com/privacy/explanation 

Részletesen a Facebook szolgáltatásainak általános sütikezelési irányelveiről: 

https://hu-hu.facebook.com/policies/cookies/ 

Egyéb, a Facebook-on kívüli Facebook által végzett adatkezelésekről, és azok személyre 

szabásáról: 

https://www.facebook.com/help/568137493302217 

https://www.spotify.com/hu/legal/privacy-policy/ 

A mi honlapunk korrektül jár el. Amennyiben Ön nem fogadja el a nyitóképernyőn megjelenő 

sütik elfogadása gombra kattintva a sütiket, úgy az oldal valóban nem használja azokat. Ez 

alól kivételt képez a működéshez szükséges egyedi session azonosító. 

Továbbá a cookie consent sütit használjuk annak eltárolására, hogy a sütiket Ön engedélyezte-

e korábban. 

Önnek lehetősége van a böngészőben törölni, illetve letiltani a sütik használatát. 

 

A honlapok megtekintéséhez használt böngészők alapértelmezetten engedik a cookie-k 

elhelyezését a felhasználó eszközére. 

 

A Sütik beállítási lehetőségei a böngésző beállításai között találhatóak. 

 

A cookie-k használatának tiltása/korlátozása negatívan befolyásolhatja a weboldalak bizonyos 

funkcióinak működését. 

 

 

Sütik használatának szabályozása Internet Explorer böngészőben 

 

https://support.microsoft.com/hu-hu/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-

cookies 

 

Sütik használatának szabályozása Firefox böngészőben 

 

https://support.mozilla.org/hu/kb/sutik-engedelyezese-es-tiltasa-amit-weboldak-haszn 

 

Sütik használatának szabályozása Chrome böngészőben 

 

https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=hu 

 

 

Wikipedia a Sütikről 

 

https://hu.wikipedia.org/wiki/HTTP-s%C3%BCti 
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