
Cookie-k alkalmazásával összefüggő adatkezelés 

Honlapunk cookie-kat használ annak megfelelő működésének, valamint alapvető és kényelmi funkciók biztosítása érdekében, marketing célból, továbbá 

anonim statisztikák készítése céljából. 

A cookie/süti egy olyan fájl (információcsomag), amely akkor kerül(het) a böngészésre használt eszközre, amikor az érintett egy weboldalt látogat meg. A 

cookie-k alkalmazása lehetőséget biztosít a látogató egyes adatainak lekérdezésére, valamint internet-használati szokásainak rögzítésére. Általánosságban a 

cookie-k megkönnyíthetik egy honlap használatát, elősegíthetik, hogy a honlap az érintett számára megfelelő információt nyújtson, illetve biztosítják a honlap 

üzemeltetői részére az oldal működése feletti felügyeletet (pl. visszaélések megakadályozása és az oldalon elérhető szolgáltatások megfelelő biztosítása). 

Honlapunkon harmadik felektől származó sütik is megjelennek. A harmadik fél által alkalmazott sütik esetében a jelen dokumentumban található táblázatban 

azonosított harmadik személyek minősülnek adatkezelőnek, Társaságunknak, mint Adatkezelőnek csak korlátozott befolyása van a harmadik személytől 

származó cookie-kra vonatkozóan, az ilyen adatkezelésekre a harmadik fél adatkezelési szabályzata az irányadó. A Google Analyticscookie alkalmazással 

összefüggő tájékoztatóját az alábbi linken érheti el:https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage. A Google 

adatvédelmi irányelveit az alábbi linken érheti el:https://policies.google.com/privacy?hl=hu&gl=hu 

A harmadik fél által biztosított cookie-k adatai ezen szolgáltatók részére továbbításra kerülhetnek, amennyiben az Ön böngésző beállításai ezt nem tiltják. A 

továbbított adatokat ezen harmadik fél szolgáltatók önálló adatkezelőként saját céljaikra használják fel. Amennyiben Ön nem szeretné engedélyezni az 

adatainak továbbítását, úgy azt alábbi linken, illetve böngésző modul letöltésével és telepítésével megtilthatja 

ezt:https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en. 

A www.odinspire.hu weboldalra való belépéssel, ha ezt a Látogató által használt böngésző beállítások engedik, vagy ezt a Látogató a weboldal első 

látogatásakor kifejezetten jóváhagyja, a weboldal automatikusan elmenthet információkat ezen cookie-k segítségével. A cookie-k használatának 

engedélyezése önkéntes. A cookie-k letiltása általában a böngésző Eszközök/Beállítások menüjében, adatvédelem és/vagy cookie vagy süti menüpont alatt 

keresztül lehetséges. 

Honlapunk első használata során felugró Süti Figyelmeztetés során adott hozzájárulással és a honlap használatával Ön elfogadja a sütik (cookie) használatát a 

jelen süti-szabályozási értesítésnek megfelelően, mely magában foglalja azt, hogy Ön elfogadja harmadik fél által elhelyezett süti használatát a lejjebb 

részletezett célokra és feltételekkel. Amennyiben nem fogadja el a sütik használatát, vagy azokat részben korlátozni szeretné, kérjük, tiltsa le őket a böngésző 

beállításainak módosításával, így a weboldalon található sütik nem helyezhetők a számítógépére. 

Jelen cookie tájékoztatónk az Adatkezelési Tájékoztatónkkal együtt értelmezendő, amely részletes tájékoztatást tartalmaz az adatkezelő személyéről és 

elérhetőségéről, valamint az Érintettek jogairól, és ami szintén elérhető a honlapunkon. 

A legnépszerűbb böngészők süti beállításairól az alábbi linkeken tájékozódhat: 

https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage
https://policies.google.com/privacy?hl=hu&gl=hu
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en
http://www.odinspire.hu/


Google Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=hu 

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

Microsoft Internet Explorer 11: http://windows.microsoft.com/hu-hu/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11 

Microsoft Internet Explorer 10: http://windows.microsoft.com/hu-hu/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-10-win-7 

Microsoft Internet Explorer 9: http://windows.microsoft.com/hu-hu/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-9 

Microsoft Internet Explorer 8: http://windows.microsoft.com/hu-hu/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-8 

Microsoft Edge: http://windows.microsoft.com/hu-hu/windows-10/edge-privacy-faq 

Safari: https://support.apple.com/hu-hu/HT201265 

Weboldalunk a következő cookie-kat alkalmazza:  

Feltétlenül szükséges sütik (cookie-k):  
Ezek a sütik olyan funkciókat biztosítanak, amelyek nélkül a Honlap nem működik megfelelően, ezen sütik alkalmazása feltétlen ül szükséges, az 

ezzel összefüggő adatkezelés jogalapja az Adatkezelő jogos érdeke a honlap megfelelő biztosítására.  
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Funkció- és teljesítmény sütik:  
Ezek a sütik a Honlap látogatóiról anonim módon – egy, a süti által véletlenszerűen generált ügyfél-azonosító kód segítségével –, statisztikai 

célból gyűjtenek adatokat. Ezek a sütik lehetővé teszik számunkra, hogy figyelemmel kísérjük és javítsuk webhelyünk teljesítm ényét, például 

lehetővé teszik számunkra, hogy kövessük a látogatások számát, azonosítsuk a forgalom forrását és a web hely legnépszerűbb részeit, továbbá 

ezek a sütik lehetővé teszik a webhely számára, hogy emlékezzen az Ön választásaira (például felhasználónév, nyelv). Az adato k alapján az 

Adatkezelő nem képes az Érintett azonosítására, és nem tesz lépéseket az Érintett azonosítására. Az adatkezelés jogalapja az Adatkezelő azon 

jogos érdeke információt kapjon az honlap látogatottságáról és más statisztikai célú adatokról és ezzel lehetősége legyen a h onlap fejlesztésére, 

biztonságának növelésére. Az adatkezelő az adatokat  anonimizáltan statisztikák készítésére, elemzésre használja fel, viselkedés preferenciákat 

nem gyűjt, és automatizált döntéshozatal ezek alapján nem történik, személyre szabott ajánlatokat sem küld ez alapján az Adat kezelő a 
felhasználóknak. 

A süti neve 
A süti 

szolgáltatója 
A süti típusa 

A süti célja 
Süti által gyűjtött adatok Lejárati idő 

_utma  google.com állandó süti 

Ez a süti a látogatók és 

munkamenetek 

megkülönböztetését szolgálja. 

Tárolja a látogatások számát 

(látogatónként), az első látogatás, 

az előző látogatás és az aktuális 

látogatás időpontját. 

a látogatástól 

számított 2 év 

_utmb google.com munkamenet süti 

A süti az új 

felhasználók/látogatások 

felismerésére szolgál. 

Ellenőrzi, hogy mikor kezdődött a 

látogatás és mikor ért véget. 
30 perc 

_utmc google.com munkamenet süti 
Feladata megállapítani a 

felhasználók új látogatásait. 

Ellenőrzi, hogy mikor kezdődött a 

látogatás és mikor ért véget. 

böngészési 

folyamat vége 

_utmt google.com munkamenet süti 
Nagy forgalmú oldalak 

adatgyűjtését limitálja. 

Google Analytics lekérések 

szabályozására szolgál 
10 perc 

_utmz google.com állandó süti 

Ez a süti tárolja minden forgalom 

vagy kampány forrását, mely 

segítségével megállapítható, hogy a 

felhasználó hogyan találta meg a 

honlapot. 

Rögzíti, hogy a látogató egy 

keresőmotorból, egy linkről vagy 

egy korábbi oldalról érkezett-e az 

oldalra. 

6 hónap 



PHPSESSID dszit.hu munkamenet süti 

A felhasználó munkamenet 

azonosítója. 

A felhasználó munkamenet 

állapotát tárolja az oldalkérések 

között. 

böngészési 

folyamat vége 

Marketing sütik:  
A marketing sütik használatának célja, hogy kiválasszuk a látogatóinkat leginkább érdeklő, vagy számukra fontosnak tűnő hirde téseket és azokat 

jelenítsük meg honlapunkon. Az adatkezelés jogalapja az Érintett hozzájárulása, amit a honlap e lső látogatások a felugró süti ablakban tud 

megtenni. A felugró süti ablakban kizárólag a Feltétlenül szükséges sütik, és a Funkció - és teljesítmény sütik checkbox van bepipálva (ezek 

alkalmazásának jogalapja nem a felhasználó hozzájárulása), a Marketing sütik alkalmazására vonatkozó hozzájárulás megadása a Marketing sütik 

checkbox felhasználó általi kipipálásával történik. Amennyiben a felhasználó az előre megadott pipákat nem módosítja, úgy a M arketing sütik 
nem települnek automatikusan.   
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