Tájékoztató
az okvagyok.hu honlapon használt sütikről
Honlapunk megfelelő működése érdekében bizonyos esetekben apró adat file-okat helyezünk el a
Felhasználó számítógépes eszközén, a legtöbb modern honlaphoz hasonlóan.
Tekintettel arra, hogy a jogszerű adatkezelés alapfeltétele a 6. cikk (1) bekezdés valamely esetének
fennállása, így ilyenkor az adatkezelő köteles megjelölni egy – a hozzájárulástól eltérő – egyéb
jogalapot. Megfelelő jogalap lehet ilyen esetekre a GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) vagy f) pontja, vagyis,
ha az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának
keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges, vagy ha az adatkezelő az érdekek megfelelő
mérlegelését elvégzi, és igazolni tudja, hogy jogos érdeke (az oldal működéséhez sütik elhelyezése
szükséges) elsőbbséget élvez az érintettek jogaival szemben.

Mi az a süti (cookie)?
A sütik olyan kisméretű adatcsomagok, szöveges fájlok, amelyek egy adott honlapon vagy
alkalmazásban történt látogatás alkalmával kerülnek elhelyezésre a látogató böngészőjében vagy az
eszközén. A sütik lehetővé teszik, hogy az adott honlap a látogatót a következő látogatásakor felismerje,
és ez által biztonsági, kényelmi funkciókat biztosítson és javítsa a felhasználói élményt az oldal
böngészése közben. A sütiknek több típusát különböztetjük meg:
1. Elengedhetetlen munkamenet (session-id) sütik
Ezek nélkülözhetetlenek az adott Honlapon történő navigáláshoz, a Honlap kulcsfontosságú funkcióinak
működéséhez és a védett tartalmak eléréséhez. Ezek a sütik nem gyűjtenek olyan információkat,
melyeket marketing célból fel lehetne használni, vagy amelyek emlékeznének arra, milyen más
Honlapokon járt a látogató. A honlap bezárása után e sütik automatikusan törlődnek és a munkamenet
lezárásra kerül. Ha a látogató nem fogadja el ezeket sütiket, akkor a honlap, illetve annak egyes részei
nem, vagy hibásan jelenhetnek meg, lehetetlenné téve a honlap használatát, űrlapok kitöltését. Ezek a
sütik jogszerűen alkalmazhatóak az érintett hozzájárulásának hiányában is a társaságok jogos érdeke
alapján.
2. Statisztikai célú sütik
Ezek a sütik a honlapok teljesítményéhez, fejlesztéséhez, a felhasználói élmény javításához
kapcsolódnak, és lehetővé teszik, hogy az adott honlap üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön
adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott honlapot. Az általuk gyűjtött információk arra
vonatkoznak, hogy a látogató az oldal mely részére kattintott, hány honlapot vagy oldalt keresett fel,
milyen hosszú volt az egyes munkamenetek megtekintési ideje, milyen esetleges hibaüzenetek érkeztek,
stb. A statisztikai célú sütik között is megkülönbözettünk állandó és munkamenet sütiket, aszerint, hogy
mennyi ideig tárolódnak azok a látogató böngészőjében, illetve eszközén. A statisztikai célú sütik a
felhasználó eszközein egy adott honlap böngészése során kerülnek elhelyezésre, azokat a böngésző
beállításoknál utólag lehetséges törölni, és indokolt az érintett hozzájárulását kérni azok használatához.
3. Hirdetési célú sütik
Ezeknek a sütiknek a célja, hogy a honlapokon az adott látogató számára releváns hirdetések jelenjenek
meg. Ezek a sütik olyan információkat gyűjtenek, mint pl. a látogató melyik oldalt nézte meg, a honlap
mely részére kattintott, hány Honlapot keresett fel, a látogató érdeklődésére számot tartó tartalmak
megjelenítése érdekében. A hirdetési célú sütik elhelyezéséhez főszabály szerint az érintett
hozzájárulása szükséges.
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4. Social media sütik
Ezeknek a sütiknek a célja a honlapokon használt közösségi média szolgáltatások biztosítása a látogató
számára, például amikor a látogató egy honlapról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy
egyéb közösségi média szolgáltatáshoz kapcsolódó felületen, vagy 6 összekapcsolja a fiókját közösségi
tartalmakkal, vagy amikor a közösségi média szolgáltató által biztosított plug-in-eken (kiegészítő
programok) keresztül a közösségi média szolgáltató által tárolt tartalmak jelennek meg az oldalon. A
közösségi média szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan
használja a közösségi média szolgáltató által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg,
mindezt a látogató érdeklődésére számot tartó tartalmak megjelenítése érdekében, így az érintett
hozzájárulása szükséges azok működtetéséhez.
5. Más, harmadik féltől származó külső sütik
A fentieken túlmenően az adott Honlap üzemeltetőjével szerződéses kapcsolatban nem álló más
szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket az adott Honlapon, annak üzemeltetőjétől teljesen
függetlenül, saját működésük érdekében. Az ilyen sütik alatt tehát olyan sütiket kell érteni, amelyek a
felhasználó által meglátogatott Honlapnak a böngésző címsorában megjelenő tartománytól (domain)
eltérő tartományhoz tartoznak, függetlenül annak bármiféle mérlegelésétől, hogy ez a szervezet önálló
adatkezelő-e vagy sem.

Honlapunkon használt sütik
A sütit a honlap a Felhasználó számítógépes eszközére (beleértve a mobil telefonokat is) helyez el.
Ennek köszönhetően a honlap „emlékezni” tud a Felhasználó beállításaira (pl.: használt nyelv,
betűméret, megjelenítés, stb.), így nem kell azt minden alkalommal újra beállítani, amikor felkeresi
Honlapunkat.
A Honlapon használt sütik listája:
Cookie
forrása

Cookie neve

PHP

PHPSESSID

CookieBot

CookieConsent

CloudFlare

__cfduid

okvagyok.hu

JSESSIONID

Google
Analytics

_ga

Google
Analytics

_gid

Google
Analytics

_gat

Google
Analytics

collect

Cookie funkciója

Cookie lejárata

A felhasználói munkamenet állapotát
megőrzi az oldalkérések között
Eltárolja a felhasználó sütikezelési
nyilatkozatát az adott domain-en
A CloudFlare tartalomkiszolgáló
azonosítja az internetes forgalmat
Egyedi, anonim azonosítót rendel
minden oldalmegnyitáshoz az oldal
használhatóságának javítása
érdekében
Egyedi azonosítót rögzít, segítségével
anonim statisztikai adatokat készít a
weboldal használatával kapcsolatban
Egyedi azonosítót rögzít, segítségével
anonim statisztikai adatokat készít a
weboldal használatával kapcsolatban
A Google Analytics használja a
lekérések gyakoriságának
szabályzásához
A Google Analytics számára gyűjt
adatot a felhasználó eszközéről és

Böngésző
bezárásáig
1 év
30 nap
Böngésző
bezárásáig
2 év
2 év
Böngésző
bezárásáig
Böngésző
bezárásáig
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GoogleAds

ads/ga-audiences

YouTube

pref

Facebook

fr

Facebook

tr

böngészési szokásairól, különböző
eszközökön és marketingcsatornákon
át
A GoogleAds használja, olyan
felhasználók célzásához, akiknek a
böngészési szokásaik alapján
magasabb vásárlási hajlandósága
feltételezhető
Egyedi azonosítót rögzít, melyből a
Google statisztikát készít a felhasználó
által YouTube-on megtekintett
videókról
A Facebook használja, olyan
felhasználók célzásához, akiknek a
böngészési szokásaik alapján
magasabb vásárlási hajlandósága
feltételezhető
A Facebook használja, olyan
felhasználók célzásához, akiknek a
böngészési szokásaik alapján
magasabb vásárlási hajlandósága
feltételezhető

Böngésző
bezárásáig

8 hónap

3 hónap

Böngésző
bezárásáig

Ezek a sütik letörölhetőek, vagy blokkolhatóak, de ebben az esetben a Honlap nem biztos, hogy
megfelelően fognak működni.
A sütiket nem használjuk arra, hogy a Felhasználót személy szerint beazonosítsuk. Ezek a sütik csak a
fent leírt célokat szolgálják.
Az Adatkezelő a sütik engedélyezése esetén sem jegyez meg semmilyen azonosítót vagy jelszót. A
Látogató a sütik elfogadása esetén is teljes biztonságban használhatja a szolgáltatásokat.
Az www.okvagyok.hu oldalon a „GDPR cookie compliance plugin (CCPA ready)” nevű plugint
használjuk.
Google Analytics
1. A Honlap a Google Analytics alkalmazást használja, amely a Google LLC („Google”) webelemző
szolgáltatása. A Google Analytics úgynevezett „cookie-kat”, szövegfájlokat használ, amelyeket a
számítógépére mentenek, így elősegítik Felhasználó által látogatott weblap használatának elemzését.
2. A Felhasználó által használt Honlaplal kapcsolatos cookie-kkal létrehozott információk rendszerint a
Google egyik USA-beli szerverére kerülnek és tárolódnak. Az IP-anonimizálás Honlapon történő
aktiválásával a Google a Felhasználó IP-címét az Európai Unió tagállamain belül vagy az Európai
Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más államokban előzőleg megrövidíti.
3. A teljes IP-címnek a Google USA-ban lévő szerverére történő továbbítására és ottani lerövidítésére
csak kivételes esetekben kerül sor. Megbízásunkból a Google ezeket az információkat arra fogja
használni, hogy kiértékelje, hogyan használta a Felhasználó a honlapot, továbbá, hogy részünkre a
honlap aktivitásával összefüggő jelentéseket készítsen, valamint, hogy a Honlap- és az
internethasználattal kapcsolatos további szolgáltatásokat teljesítsen.
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4. A Google Analytics keretein belül a Felhasználó böngészője által továbbított IP-címet nem vezeti
össze a Google más adataival. A cookie-k tárolását a Felhasználó a böngészőjének megfelelő
beállításával megakadályozhatja, azonban felhívjuk figyelmét, hogy ebben az esetben előfordulhat,
hogy ennek a honlapnak nem minden funkciója lesz teljes körűen használható. Megakadályozhatja
továbbá, hogy a Google gyűjtse és feldolgozza a cookie-k általi, a Felhasználó Honlaphasználattal
kapcsolatos adatait (beleértve az IP-címet is), ha letölti és telepíti a következő linken elérhető böngésző
plugint. https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=h

Hogyan kezelhetőek a sütik?
A süti file-ok törölhetőek (részletes információk: www.AllAboutCookies.org), vagy a legtöbb mai
böngészővel elhelyezésük blokkolható is. Ebben az esetben azonban a Honlapunk használatakor
bizonyos beállításokat minden alkalommal újra el kell végezni, és bizonyos szolgáltatások nem
feltétlenül fognak működni.
A sütik törléséről, blokkolásáról részletes információk találhatóak a www.AllAboutCookies.org (angol)
oldalon és a Felhasználó által használt böngészőre vonatkozóan az alábbi linkeken:
•

Firefox

•

Google Chrome

•

Bing
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