
Cookie szabályzat 

 

A süti (cookie) egy kis fájl, amely akkor kerül a számítógépre, amikor Ön 

egy webhelyet látogat meg. A süti többféle célt szolgálhat. Leggyakrabban 

információ gyűjtés a cél, megjegyzik a látogató egyéni beállításait, és 

általánosságban megkönnyítik a weboldal használatát a felhasználók 

számára. 

A sütik célja a hasznaltlepcsoliftek.hu esetében: 

 a látogató beállításainak, használati szokásainak rögzítésével az 

oldalon való navigáció és ezáltal a honlap használatának 

megkönnyítése 

 a felhasználói élmény javítása, azáltal, hogy információt gyűjtünk 

arról, hogy a látogató hogyan használja a weboldalt, mely oldalait 

látogatja vagy használja leggyakrabban. Így megtudhatjuk, hogyan 

biztosítsunk még jobb felhasználói élményt, ha ismét meglátogatja 

oldalunkat 

 statisztikák gyűjtése, melyek elemezése segíti megérteni azt, hogy a 

látogatók hogyan használják a website mellett a további online 

szolgáltatásokat, amelyeket ezáltal tovább fejleszthetünk 

 a weboldal továbbfejlesztése, majd finomhangolása a látogatói 

igényeknek megfelelően 

 célzott hirdetések elhelyezése, hogy a látogató számára a leginkább 

releváns ajánlatokat jelenítsük meg 

Feltétlenül szükséges, munkamenet (session) sütik 

Ezek a sütik ahhoz szükségesek, hogy a felhasználók böngészhessék 

weboldalunkat, használják annak funkciót, pl. többek között az Ön által 

adott oldalakon végzett műveletek megjegyzését egy látogatás során. 

Ezen sütik érvényességi ideje kizárólag az Ön aktuális látogatására 

vonatkozik, a munkamenet végeztével, illetve a böngésző bezárásával a 

sütik e fajtája automatikusan törlődik a számítógépéről. 

Ezek a Cookie-k feltétlenül szükségesek a weboldalunk használatakor, épp 

ezért elfogadásuk kötelező. 

Teljesítményt biztosító sütik 

A Google Analytics sütiket arra használjuk, hogy információt gyűjtsünk 

azzal kapcsolatban, hogyan használják látogatóink weboldalunkat. Ezek a 

sütik nem azonosítják be Önt (az éppen használt IP címet is csak részben 

rögzítik), olyan információkat gyűjtenek, mint pl. hogy melyik oldalt 

nézett meg a látogatónk, a felhasználó a weboldal mely részére kattintott, 

hány oldalt keresett fel, milyen hosszú volt az egyes munkamenetek 



megtekintési ideje, melyek voltak az esetleges hibaüzenetek - mindezt 

weboldalunk fejlesztésének, valamint a felhasználók számára biztosított 

élmények javításának céljával. 

Cookie-k ellenőrzése és kikapcsolása 

Minden modern böngésző engedélyezi a sütik beállításának a 

változtatását. A legtöbb böngésző alapértelmezettként automatikusan 

elfogadja a sütiket, de ezek általában megváltoztathatóak, hogy 

megakadályozza az automatikus elfogadást, így minden alkalommal 

felajánlja a választás lehetőségét, hogy elfogadja a sütiket, vagy nem. 


