Sütik (cookie) kezelése
Mi is az a süti?
A cookie (magyarul „süti”) egy olyan kisméretű adatcsomag, amit az internetes szolgáltatások
a böngészőben tárolnak el. A hatékony és modern felhasználói élményt nyújtó online
szolgáltatás működéséhez elengedhetetlen technológia, amelyet manapság minden böngésző
támogat.
Mire használhatóak a sütik?
A sütiket a következő célokból használhatja a weboldal tulajdonosa:
• weboldal fejlesztése,
• az Ön navigációjának megkönnyítése weboldalon és az oldal funkcióinak használata során,
így biztosítva a zökkenőmentes felhasználói élményt,
• információ gyűjtése azzal kapcsolatban, hogy hogyan használja weboldalt – annak
felmérésével, hogy weboldal melyik részeit látogatja vagy használja leginkább, így
információt szerezve
arról, hogyan biztosítsunk Önnek még jobb felhasználói élményt, ha ismét meglátogatja
oldalunkat,
• célzott hirdetések elhelyezése más weboldalakon,
• böngésző felhasználók megkülönböztetése, azonosítása,
• a weboldalon végzett tevékenységek nyomon követése azért, hogy általuk még inkább az
Önt érdeklő vagy az Ön számára fontos, releváns ajánlatokról üzenetet juttathassunk el az Ön
számára.
Hogyan keletkezik a süti?
Először a kliens gép küld egy kérést a kiszolgáló irányába. Ekkor a kiszolgáló létrehoz egy
egyedi azonosítót és ezt eltárolja a saját adatbázisában, majd az így létrehozott sütit az összes
információval visszaküldi a kliensnek. Az így visszakapott információs süti eltárolódik a
kliens gépen.
Hogyan használódik a süti?
Amikor a kliens gép újra kapcsolatba lép a kiszolgálóval már hozzácsatolja az előzőleg már
létrehozott és eltárolt sütit. A kiszolgáló összehasonlítja a kapott és az általa tárolt süti
tartalmát. Ezáltal könnyedén azonosítja pl. a regisztrált felhasználót.
A sütik típusai
Többféle süti van használatban, de minden weboldal másféle típusúakat használ.




Munkameneti/Átmeneti süti: ezek a sütik csak átmenetileg kerülnek az ideiglenes
memóriába, ameddig a felhasználó az oldalon navigál. Amikor a felhasználó bezárja a
böngészőt a süti törlődik. Ezek a sütik nem tartalmaznak személyes adatokat és nem
alkalmasak arra, hogy a látogatót beazonosítsa.
Tárolt/Állandó süti: ezek azok a sütik, amelyek minden alkalommal használatba
kerülnek, amikor a felhasználó az oldalra látogat. A sütik fajtája alapján az alábbiak
szerint használhatóak ezek:

• Analitika/Elemzés: ez mutatja meg, hogy a weboldalon belül merre járt, milyen
termékeket nézett meg, mit csinált. A süti élettartamától függően marad a kliens
gépen. Olyan funkciók használhatják, mint például a Google Analytics vagy a
Youtube. Ezek a sütik nem tartalmaznak személyes adatokat és nem alkalmasak arra,
hogy a látogatót beazonosítsa.
Közösségi hálózatok: lehetővé teszi, hogy könnyen hozzáférjen a közösségi média
hálózatokhoz, megoszthassa véleményét, termékeink információit másokkal. olyan
harmadik fél által nyújtott funkciók használhatják, mint például a Facebook, Twitter,
Google+, Pinterest vagy a Youtube. Ezek a sütik tartalmazhatnak személyes adatokat
és alkalmasak a látogató beazonosítására.
• Média: ezek segítségével képes például videókat megtekinteni az oldalon. Olyan
harmadik fél által nyújtott funkciók használják, mint például a Youtube. Ezek a sütik
nem tartalmaznak személyes adatokat és nem alkalmasak arra, hogy a látogatót
beazonosítsa.
• Funkcionális: ez mutatja meg, hogy a felhasználó járt e már az oldalon és azt milyen
eszközzel tette. Megjegyzi a felhasználó nevet, jelszót, választott nyelvet, tartózkodási
információkat. Ezek a sütik tartalmazhatnak személyes adatokat és alkalmasak a
látogató beazonosítására.
• Reklám: ezek segítségével az érdeklődésének megfelelő információkat, hírleveleket
lehet küldeni a felhasználónak. Ezek a sütik tartalmazhatnak személyes adatokat és
alkalmasak a látogató beazonosítására.
Az Ulyssys Kft. weboldala kizárólag átmeneti sütiket használ, amely nem alkalmas a
felhasználó azonosítására, a weboldalon végzett tevékenység nyomon követésére és
releváns ajánlatok megjelenítése.

