
SÜTI TÁJÉKOZTATÓ 

 

MI AZ A COOKIE, MÁS NÉVEN “SÜTI”? 

A süti, a kiszolgáló által meghatározott adatokat hordozó információcsomag, amit a szerver 

küld a böngészőnek, majd a böngésző a szervernek minden kérés alkalmával. A böngészők 

általában egyszerű szöveges fájl(ok)ban tárolják a sütiket (sütifájlok), így az egyes sütik a 

böngésző kikapcsolása és újraindítása után is elérhetőek lesznek. 

A WEBOLDALON ALKALMAZOTT SÜTIK TÍPUSA  

A https://aromazsu.hu weboladlon („Weboldal”) annak tulajdonosa és üzemeltetője, Martin 

Zsuzsanna EV. (cím: 1135 Budapest, Mohács u. 8/A fsz. 8.; email cím: aromazsu@gmail.com) 

(a továbbiakban „Szolgáltató”) sütiket használ. 

Hangsúlyozandó, hogy a Szolgáltatót a Weboldal üzemeltetésében annak adatfeldolgozóként 

eljáró, tárhelyszolgáltató partnere, a Tárhelypark Kft (székhely: 1132 Budapest, Victor Hugo u. 

18-22., e-mail címe: info@tarhelypark.hu) segíti.  

A Weboldalon használt sütiket a következő kategóriákba soroljuk: 

1. Feltétlenül szükséges (munkamenet) sütik 

Ezek a sütik szükségesek a Weboldal böngészéshez, funkcióinak használatához és a 

Weboldalon elvégzett műveletek megjegyzéséhez. Mindig csak az adott látogatás alatt 

érvényesek, a munkamenet végeztével, illetve a böngésző bezárásával automatikusan törlődnek 

a számítógépről. 

2. Teljesítmény méréséhez szükséges sütik 

Weboldalunkat Google Analytics és Facebook pixel sütikkel elemezzük, hogy azt a látogatói 

(felhasználói) szokásoknak megfelelően fejleszteni és javítani tudjuk. Fontos, hogy ezek a sütik 

nem tudják és nem is akarják konkrétan beazonosítani a látogatókat. További információt az 

alábbi hivatkozásokban talál ezen sütikkel kapcsolatban: 

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

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

https://www.facebook.com/business/help/471978536642445?id=1205376682832142  

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

3. Célzó vagy hirdetéshez használt sütik 

Ilyenkor a sütik bizonyos tartalmát megosztjuk egy harmadik féllel, akinél hirdetünk. Pl. 

Google hirdetés esetén a Google-al (a látogató bármikor letilthatja ezt a funkciót). Céljuk, hogy 

olyan információkkal találkozzon a látogató, amelyek számára érdekesek vagy fontosak 

lehetnek. Ezek a sütik szintén nem tudják konkrétan beazonosítani a látogatókat (az éppen 

használt IP címet csak részben rögzítik). 

MIK AZOK A HARMADIK FELES SÜTIK?  

A Weboldalon más weboldalak linkjeit vagy ikonjait is megtalálja, melyre kattintva az adott 

oldalra irányítja a látogatót a Weboldal. Hangsúlyozzuk, hogy a jelen tájékoztatóban 
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információt nyújtunk a Weboldalon alkalmazott valamennyi harmadik feles sütiről, ugyanakkor 

ezekről az adott harmadik felek oldalain bővebb információkat találhat. A Szolgáltató, illetve a 

Weboldal nem felelős más külső weboldalak tartalmáért, működéséért és nem ellenőrzi a 

harmadik felek oldalait. Ezeket a sütiket csak bizonyos aloldalak látogatásakor küldjük el, és 

csak az alábbi táblázatban feltüntetett adatokat tároljuk velük.  

HOGYAN ÉRTESÍTJÜK A LÁTOGATÓKAT, ÉS HOGYAN KÉRJÜK 

HOZZÁJÁRULÁSUKAT A SÜTIK HASZNÁLATÁHOZ? 

Első látogatáskor a Weboldalon, a képernyő alsó részén felugrik egy felirat arról, hogy a 

Weboldal azt itt megismerhető sütiket használja, illetve egy link, amely ehhez a tájékoztatóhoz 

vezet. Ön jogosult arra, hogy a Weboldal által ajánlott sütibeállításokat elfogadja vagy 

elutasítsa. Ön a sütibeállításokat később is jogosult módosítani. A sütik kezelésének elutasítása 

semmilyen következménnyel nem jár Önre nézve – azon túl, hogy az adott sütik az alábbiak 

szerint nem kerülnek alkalmazásra, és nem gyűjtenek adatokat. Hangsúlyozzuk továbbá, hogy 

a feltétlenül szükséges (munkamenet) sütik a Weboldal látogatása során mindenképpen 

alkalmazásra kerülnek, mivel ezek hiányában a Weboldal megfelelő elérhetősége egyáltalán 

nem biztosítható. 

A Weboldalon alkalmazott sütik listája és jellemzői 

 



 

 



HOGYAN ELLENŐRIZHETI/ TÖRÖLHETI/ TÁVOLÍTHATJA EL A SÜTIKET? 

A weboldalak megfelelő és felhasználóbarát működése érdekében a legtöbb böngésző 

automatikusan elfogad bizonyos sütiket. A látogató ellenben a Weboldal első látogatásakor egy, 

a Weboldalon megjelenő üzenetben manuálisan beállíthatja (engedélyezheti), hogy elfogadja-

e az ajánlott sütibeállításokat vagy módosít azokon. Az érintett hozzájárulásához kötött sütik 

esetén ezen sütik alkalmazásának beállítása vagy az ajánlott beállítások elfogadása 

(engedélyezése) a vonatkozó adatkezeléshez adott hozzájárulás megadásának minősül. Ezt a 

hozzájárulását, a böngészője beállítások menüjében, bármikor utólag is törölheti, mely a 

vonatkozó adatkezeléshez adott hozzájárulás visszavonásának minősül. Az ilyen sütikkel 

kapcsolatos beállítások későbbi módosítása (például: kizárólag a feltétlenül szükséges sütik 

későbbi beállításával) pedig szintén a vonatkozó adatkezeléshez adott hozzájárulás 

visszavonásának minősül. 

A legnépszerűbb böngészők sütikkel kapcsolatos beállításairól az alábbi linkeken olvashat: 

Google Chrome  

Firefox 

Microsoft Internet Explorer 9 

Microsoft Internet Explorer 10 

Microsoft Internet Explorer 11 

Microsoft Edge 

Safari 

Kiemeljük továbbá, hogy egyes böngészők a biztonsági szintek állításával teszik lehetővé a 

sütik korlátozását.  

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK A SÜTIKKEL KAPCSOLATBAN: 

http://hu.wikipedia.org/wiki/HTTP-süti  

https://www.youronlinechoices.com/hu/  

https://www.allaboutcookies.org/  

https://cookiepedia.co.uk/cookie-laws-across-europe  

Az Ön adatvédelmi jogaival és jogorvoslati lehetőségeivel, valamint egyéb adatkezeléseinkkel 

kapcsolatosan bővebb információkat adatvédelmi tájékoztatónkban talál: [*]  

A Weboldallal kapcsolatos felhasználási feltételeink alább érhetők el: [*]  

https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=hu
https://support.mozilla.org/hu/kb/tovabbfejlesztett-kovetes-elleni-vedelem-az-asztal?redirectslug=sutik-engedelyezese-es-tiltasa-amit-weboldak-haszn&redirectlocale=hu
https://support.microsoft.com/hu-hu/topic/cookie-k-t%C3%B6rl%C3%A9se-az-internet-explorer-b%C3%B6ng%C3%A9sz%C5%91ben-bca9446f-d873-78de-77ba-d42645fa52fc
https://support.microsoft.com/hu-hu/topic/cookie-k-t%C3%B6rl%C3%A9se-%C3%A9s-kezel%C3%A9se-168dab11-0753-043d-7c16-ede5947fc64d
https://support.microsoft.com/hu-hu/topic/cookie-k-t%C3%B6rl%C3%A9se-%C3%A9s-kezel%C3%A9se-168dab11-0753-043d-7c16-ede5947fc64d
https://support.microsoft.com/hu-hu/windows/a-microsoft-edge-a-b%C3%B6ng%C3%A9sz%C3%A9si-adatok-%C3%A9s-az-adatv%C3%A9delem-bb8174ba-9d73-dcf2-9b4a-c582b4e640dd
https://support.apple.com/hu-hu/guide/safari/sfri11471/mac
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