Cookie (süti) Szabályzat
Mi az a süti vagy más néven cookie?
A süti / cookie egy fájl, amely a webhelyek meglátogatásakor kerül a számítógépre.
Pontosabban egy – a kiszolgáló által meghatározott adatokat hordozó – információcsomag,
amit a szerver küld a böngészőnek, majd a böngésző a szervernek minden kérés alkalmával.
Funkciója valamilyen állapot bevezetése egy egyébként állapotmentes HTTP tranzakcióba. A
böngészők általában egyszerű szöveges fájl(ok)ban tárolják a sütiket – sütifájlok –, így azok a
böngésző kikapcsolása és újraindítása után is elérhetőek lesznek.
Az agriacamino.hu milyen sütiket / cookie-kat és mire használ?
Az oldalainkon használt sütiket / cookie-kat a következő kategóriákba soroljuk:
Feltétlenül szükséges sütik
Ezek a sütik a weboldalunk és az egyes szolgáltatások működéséhez elengedhetetlenek.
Szükségesek a honlapunk böngészéshez, funkcióinak használatához és az oldalon elvégzett
műveletek megjegyzéséhez. Mindig csak az adott látogatás alatt érvényesek, a munkamenet
végeztével, illetve a böngésző bezárásával automatikusan törlődnek a számítógépről.
Teljesítmény méréséhez szükséges sütik
Weboldalunkat folyamatosan szeretnénk fejleszteni és javítani látogatóink számára: ezek a
sütik ezt a célt szolgálják azzal, hogy általuk weboldalunk működését tudjuk elemezni.
Hogyan?
A Google Analytics sütikkel információt gyűjtünk weboldalunk használatáról, pl. a látogató
melyik oldalt nézte meg, hova kattintott, hány oldalt keresett meg, milyen hosszú volt az
egyes megtekintések ideje, milyen hibaüzenetekkel találkozott stb. Fontos, hogy ezek a sütik
nem tudják – és nem is akarják – konkrétan beazonosítani a látogatókat (az éppen használt
IP címet is csak részben rögzítik).
Funkcionális sütik
Megkönnyítik és élvezetesebbé teszik a weboldal használatát.
Célzó vagy hirdetéshez használt sütik
Ilyenkor a sütik bizonyos tartalmát megosztjuk egy harmadik féllel – akiknél hirdetünk
(bármikor letilthatja ezt a funkciót).
Céljuk, hogy olyan hirdetésekkel találkozzon a látogató, amelyek számára érdekesek vagy
fontosak lehetnek. Megnézik pl. hogy milyen oldalakat keresett fel, hova kattintott, hány
oldalt nézett meg stb. Ezek a sütik szintén nem tudják konkrétan beazonosítani a
látogatókat (az éppen használt IP címet csak részben rögzítik).
Mik azok a harmadik feles sütik?
Oldalainkon más weboldalak linkjeit vagy ikonjait is megtalálja – pl. Facebook Like gomb,
YouTube videó linkje, Twitter-oldal ikonja stb. –, melyek az adott oldalra irányítanak. Ezek az
oldalak is sütiket használnak, amelyekre a vonatkozó szabályokat az adott oldalakon találja.
Az agriacamino.hu nem ellenőrzi harmadik felek oldalait, és nem felelős más külső
weboldalak tartalmáért.
Harmadik feles süti az is, amiket hirdetőpartnereinktől kapunk (pl. Google AdWords

Conversion Tracking), hogy kampányaink sikerességét mérhessük velük. Ezeket csak
bizonyos aloldalak látogatásakor küldjük el a számítógépére, és csak az adott aloldal
meglátogatásának tényét és idejét tároljuk velük.
Ezeket a sütiket a Google hirdetési beállítások kezelőjében tilthatja le, a Google
hirdetésekkel kapcsolatos adatvédelmi irányelveiről pedig ide kattintva olvashat.
Hogyan értesítjük a látogatókat, és hogyan kérjük a hozzájárulásukat?
Első látogatáskor az agriacamino.hu honlapon, a képernyő alsó részén felugrik egy felirat
arról, hogy az AGRIA CAMINO Kft. az itt megismerhető sütiket használja, illetve egy link,
amely ehhez a tájékoztatóhoz vezet.
Hogyan ellenőrizheti / törölheti / távolíthatja el a sütiket?
A weboldalak megfelelő működése érdekében a legtöbb böngésző automatikusan elfogadja
a sütiket.
Fontos tudnia, hogy ha néhány vagy az összes süti tiltása/eltávolítása mellett dönt – amit a
böngészője beállításai között bármikor megtehet –, az megváltoztathatja a weboldal
működését, ami a számítógépe többi felhasználóját is érinteni fogja.
A legnépszerűbb böngészők sütikkel kapcsolatos beállításairól az alábbi linkeken olvashat:
⦁

Google Chrome,

⦁

Firefox,

⦁

Microsoft Internet Explorer,

⦁

Safari

Vannak olyan böngészők is, amik a biztonsági szintek állításával teszik lehetővé a sütik
korlátozását.
További információk a sütikkel kapcsolatban:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság: http://www.naih.hu/index.html
Általános tájékoztató: http://hu.wikipedia.org/wiki/HTTP-süti

