
Süti szabályzat 
 
A süti-irányelvről  
 
Ez a Sütik-szabályzat elmagyarázza, hogy mik azok a sütik-k és hogyan használjuk őket, milyen típusú sütiket 
használunk, azaz milyen információkat gyűjtünk a sütik segítségével és hogyan használjuk fel ezeket az 
információkat, valamint hogyan szabályozhatja a süti-beállításokat. További információkat arról, hogy hogyan 
használjuk, tároljuk és tartjuk biztonságban az Ön személyes adatait, az Adatvédelmi szabályzatunkban talál.  
 

Ön bármikor megváltoztathatja vagy visszavonhatja hozzájárulását a weboldalunkon. Adatvédelmi 
szabályzatunkban többet megtudhat arról, hogy kik vagyunk, hogyan  
léphet kapcsolatba velünk, és hogyan kezeljük a személyes adatokat.  
 
Az Ön hozzájárulása a következő domainre vonatkozik: allergiakezeles.hu  
 
Mik azok a sütik?  
 
A sütik olyan kis szöveges fájlok, amelyek kis információk tárolására szolgálnak. Ezek akkor tárolódnak az Ön 
eszközén, amikor a weboldal betöltődik a böngészőjébe. Ezek a sütik segítenek nekünk abban, hogy a weboldal 
megfelelően működjön, biztonságosabbá tegyük, jobb felhasználói élményt nyújtsunk, és megértsük, hogyan 
teljesít a weboldal, és elemezzük, mi működik, és hol van szükség javításra.  
 
Hogyan használjuk a sütiket?  
 
Mint a legtöbb online szolgáltatás, weboldalunk is többféle célból használ első és harmadik féltől származó 
sütiket. Az első féltől származó sütik többnyire a weboldal megfelelő működéséhez szükségesek, és nem 
gyűjtenek semmilyen személyazonosításra alkalmas adatot.  
A weboldalunkon használt harmadik féltől származó sütik elsősorban a weboldal teljesítményének 
megértését, a weboldalunkkal való interakciókat, a szolgáltatásaink biztonságának fenntartását, az Ön 
számára releváns hirdetések biztosítását, valamint összességében a jobb és jobb felhasználói élmény 
biztosítását szolgálják, és segítenek felgyorsítani a weboldalunkkal való jövőbeli interakciókat.  
 
Milyen típusú sütiket használunk?  
 
Elengedhetetlen: Egyes sütik elengedhetetlenek ahhoz, hogy Ön megtapasztalhassa oldalunk teljes 
funkcionalitását. Ezek lehetővé teszik számunkra a felhasználói munkamenetek fenntartását és a biztonsági 
fenyegetések megelőzését. Nem gyűjtenek vagy tárolnak személyes adatokat. Például ezek a sütik lehetővé 
teszik, hogy bejelentkezzen a fiókjába, termékeket tegyen a kosarába, és biztonságosan fizessen ki. 
 
Statisztikai: Ezek a sütik olyan információkat tárolnak, mint a weboldal látogatóinak száma, az egyedi látogatók 
száma, a weboldal mely oldalainak látogatása, a látogatás forrása stb. Ezek az adatok segítenek megérteni és 
elemezni, hogy a weboldal milyen jól teljesít, és hol van szükség fejlesztésre.  
 
Marketing: Honlapunkon hirdetések jelennek meg. Ezeket a sütik-kat arra használjuk, hogy személyre szabjuk 
az Ön számára megjelenített hirdetéseket, hogy azok értelmesek legyenek az Ön számára. Ezek a sütik-k 
segítenek nekünk abban is, hogy nyomon kövessük ezeknek a hirdetési kampányoknak a hatékonyságát. Az 
ezekben a sütik-kban tárolt információkat a harmadik féltől származó hirdetési szolgáltatók arra is 
felhasználhatják, hogy a böngészőben más webhelyeken is megjelenítsenek Önnek hirdetéseket.  

 



Funkcionális: Ezek azok a sütik, amelyek segítenek bizonyos nem alapvető funkciókat a weboldalunkon. Ezek 
a funkciók közé tartozik a tartalom, például videók beágyazása vagy a weboldal tartalmának megosztása a 
közösségi média platformokon.  

 
Egyéb: Ezek a sütik segítenek nekünk abban, hogy tároljuk az Ön beállításait és böngészési preferenciáit, 
például a nyelvi preferenciákat, hogy a weboldalon tett jövőbeli látogatásai során jobb és hatékonyabb 
élményben legyen része.  
 
Az alábbi lista részletezi a weboldalunkon használt sütiket. 

 

SÜTIK LEÍRÁS 

_ga  A Google Analytics által telepített _ga sütik kiszámítja a látogatói, munkamenet- és 
kampány adatokat, valamint nyomon követi a webhely használatát a webhely 
analitikai jelentése számára. A sütik névtelenül tárolja az információkat, és egy 
véletlenszerűen generált számot rendel az egyedi látogatók felismeréséhez.  

_gat_UA-
165902108-4  

A Google Analytics és a Google Tag Manager által beállított _gat sütik egy változata, 
amely lehetővé teszi a webhely tulajdonosai számára a látogatók viselkedésének 
nyomon követését és a webhely teljesítményének mérését. A névben szereplő 
mintaelem tartalmazza a fiók vagy a weboldal egyedi azonosító számát, amelyre 
vonatkozik.  

_gid  A Google Analytics által telepített _gid sütik információkat tárol arról, hogy a látogatók 
hogyan használják a weboldalt, miközben egy elemzési jelentést is készít a weboldal 
teljesítményéről. Az összegyűjtött adatok között szerepel a látogatók száma, a 
látogatók forrása és az általuk anonim módon meglátogatott oldalak.  

CookieConsent  
Ez a süti tárolja a felhasználó beleegyezési állapotát az aktuális domainhez.  

Cookielawinfo-
checkbox-
analitikai  

CookieYes ezt a sütit az Analytics kategóriába tartozó sütikre vonatkozó felhasználói 
hozzájárulás tárolására állítja be.  

Cookielawinfo-
checkbox-
necessary  

A GDPR Cookie Consent plugin által beállított sütik a felhasználó hozzájárulását rögzíti 
a "Szükséges" kategóriába tartozó sütik-khoz.  

CookieLawInfo 
Consent  

Rögzíti a megfelelő kategória alapértelmezett gombállapotát és a CCPA állapotát. Csak 
az elsődleges sütivel összehangoltan működik.  
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