Tájékoztató sütik kezeléséről a www.das.hu weboldalon
1.) Mik azok a sütik (cookiek) és miért használ sütiket a weboldal?
A süti (eredeti angol nevén „cookie”) egy adatcsomag, amelyet a megtekintett weboldal helyez el a
honlap látogatójának eszközére (tablet, mobiltelefon vagy számítógép). Az adatkezelés célja a jobb
felhasználói élmény biztosítása, a látogatók kiszolgálása, célzott hirdetések elhelyezése és statisztikai
adatok készítése.
A sütik engedélyezését, tiltását a felhasználó végezheti el a böngészőprogramján keresztül.

2.) Mi a süti használatának jogalapja?
A sütik használatának jogalapja az általános adatvédelmi rendelet (2016/679 EU rendelet, a
továbbiakban: GDPR) 6. cikk (1) a) pont, az érintett hozzájárulása. A hozzájárulásra való felhívás a
weboldal megnyitásával történik meg, amelyről első megnyitáskor egy tájékoztató mező figyelmezteti
a honlap látogatóját. A holnap csak e hozzájárulással használható, a sütiket a felhasználó maga
bármikor törölheti.

3.) Milyen személyes adatokat kezelnek a sütik?
A sütik a felhasználók számítógépeinek IP címeit, egyéb, személyes adatnak nem minősülő adatait
rögzíthetik.

4.) Mennyi ideig tárolja el a sütiket a rendszer a felhasználó gépén?
A sütik lejárati idejét az 5. pont részletezi. A felhasználó a böngészőprogramján keresztül bármikor
törölheti a sütiket.

5.) Milyen sütiket használ a www.das.hu honlap?
Süti neve
_fbc

_fbp
_ga

Funkciója
látogatói statisztika (utolsó látogatási információk),
Facebook profillal történő összekapcsolás (ha a
felhasználó beállításai ezt megengedik)
látogatói statisztika (utolsó látogatási információk
nyomonkövetése), célzott hirdetések megjelenítése
Google analitika, melynek segítségével a Google
Analytics, mint szolgáltatás, a webhely tulajdonosa
1

Lejárati ideje
3 hónap

3 hónap
2 év

számára információt tud nyújtani és statisztikát tud
készíteni webhelyének forgalmáról
_ga_UA
Google analitika, melynek segítségével a Google
Analytics, mint szolgáltatás, a webhely tulajdonosa
számára információt tud nyújtani és statisztikát tud
készíteni webhelyének forgalmáról
_gid
Google analitika, melynek segítségével a Google
Analytics, mint szolgáltatás, a webhely tulajdonosa
számára információt tud nyújtani és statisztikát tud
készíteni webhelyének forgalmáról
cf7msm_check
látogatói statisztika (bejelentkezéssel kapcsolatos
adatok)
headerimage
weboldal működéséhez kapcsolódó süti
PHPSESSID
weboldal működéséhez kapcsolódó süti
wordpress_test_cookie weboldal
működéséhez
kapcsolódó
süti
(ugyfelszolgalat.das.hu)
wordpress_logged_in

cookie-consent

weboldal
működéséhez
kapcsolódó
süti,
bejelentkezési
adatokat
tartalmazza
ugyfelszolgalat.das.hu oldalra vonatkozóan
a sütik elfogadását igazoló süti

2 hónap

1 nap

1 másodperc

10 év
1 másodperc
a
böngészési
programfolyamat
véget éréséig
a a
böngészési
az programfolyamat
véget éréséig
1 nap

6.) Hogyan törölhetőek a sütik és hogyan változtathatóak meg a süti beállítások?
Általánosan minden böngészőben engedélyezett a sütik használata. Amennyiben Ön nem kívánja a
sütik használatát engedélyezni, vagy törölni kívánja a sütiket, ezt böngészőjén keresztül teheti meg.
Ebben az esetben viszont a honlap egyes funkciói eltérően működhetnek, így romolhat a felhasználói
élmény.
Tájékoztatásul az alábbi linkeken olvashat részletesen arról, hogy egyes böngészőkben hogyan
módosíthatja a süti beállításokat vagy hogyan törölheti a sütiket:
•
•
•

•

•

Google Chrome
https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=hu
Firefox
https://support.mozilla.org/hu/kb/weboldalak-altal-elhelyezett-sutik-torlese-szamito
Microsoft Edge
https://support.microsoft.com/hu-hu/microsoft-edge/cookie-k-t%C3%B6rl%C3%A9se-amicrosoft-edge-ben-63947406-40ac-c3b8-57b9-2a946a29ae09
Microsoft Internet Explorer
https://support.microsoft.com/hu-hu/topic/cookie-k-t%C3%B6rl%C3%A9se-%C3%A9skezel%C3%A9se-168dab11-0753-043d-7c16-ede5947fc64d
Safari
https://support.apple.com/hu-hu/HT201265
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7.) Hol találhat további információt?
Az adatkezelőről, jogorvoslatról, az adatbiztonság érdekében megtett intézkedésekről, az érintettek
jogairól részletesen tájékozódhat a honlapunkon elérhető Adatkezelési Szabályzatunkban, melyet
honlapunk alján, az Adatvédelem menüpontra kattintva érhet el.
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