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COOKIE (SÜTI) TÁJÉKOZTATÓ 

Hatályos: 2020. augusztus 7. 

 

A weboldal szolgáltatásainak fenntartása, fejlesztése, valamint a felhasználói élmény fokozása 

érdekében az adatkezelő (név: "Rátgéber Kosárlabda Akadémia" Alapítvány; székhely: 7632 Pécs, 

Megyeri út 74/1.; telefon: + 36 30 447 5376; e-mail: adatvedelem@ratgeberakademia.hu) ún. sütiket 

(cookie) használ. 

 

1. Mik azok a cookie-k ("sütik")? 

A cookie (websüti) a böngészőprogramok által a honlap megbízásából tárolt adatcsomag. Amikor Ön, 

mint látogató, felhasználó a https://www.ratgeberakademia.hu/ cím alatt található weboldalra navigál, a 

sütiket maga a honlap hozza létre a böngésző segítségével az Ön számítógépén, vagy egyéb eszközén. 

Többek között információt tárolhatnak a böngészésre használt eszköz paramétereiről, az Ön esetleges 

egyéni beállításairól, korábbi látogatásairól, hogy ezáltal is jobb böngészési élményben részesüljön. A 

tárolt adatok révén az Önnek megfelelő beállítású lap töltődik be. A cookie elhelyezését a weboldalra 

való első belépéskor felvillanó tájékoztató ablakban hagyhatja jóvá. Kétféle típusú süti-fájl létezik – 

„session” és „permanent”. Ezek közül az első olyan ideiglenes fájl, amely a felhasználó eszközén marad, 

amíg ki nem jelentkezik a webhelyről, vagy le nem tiltja a szoftvert (böngésző). A „permanens” fájlok 

a felhasználó eszközén maradnak a süti-fájlok paramétereiben meghatározott ideig, vagy amíg a 

felhasználó manuálisan nem törli őket. 

 

2. A "sütik" alkalmazásának célja 

✓ A látogató beállításainak, használati szokásainak rögzítésével az honlapon 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 weboldalunkat. 

✓ Statisztikák gyűjtése, melyek elemzése segíti megérteni azt, hogy a látogatók hogyan használják 

a weboldal mellett a további online szolgáltatásokat, amelyeket ezáltal tovább fejleszthetünk. 

✓ A weboldal továbbfejlesztése, majd finomhangolása a látogatói igényeknek megfelelően. 

✓ Esetleges rosszindulatú informatikai műveletek beazonosítása. 

 

3. A "sütik" alkalmazásának jogalapja 

A weboldal működéséhez elengedhetetlenül szükséges cookie-k kivételével (adatkezelő üzleti jogos 

érdeke) a cookie-k alkalmazása az Ön kifejezett és megfelelő tájékoztatás birtokában adott 

hozzájárulásán alapul, ez képezi a kapcsolódó adatkezelés jogalapját. A cookie-k alkalmazására 

kizárólag akkor kerül sor, ha Ön az erre szolgáló felületen azok használatát kifejezetten engedélyezi. A 

beállítások módosítására – és e körben a hozzájárulás visszavonására – bármikor lehetősége van. 

mailto:adatvedelem@ratgeberakademia.hu
https://www.ratgeberakademia.hu/


2 

 

4. A "sütik" típusai 

4.1. Szükséges "sütik" 

A szükséges "sütik" a honlap böngészéséhez, a funkciók használatához szükségesek, többek között 

lehetővé teszik a látogató által adott oldalon, funkcióban, vagy szolgáltatásban végzett műveletek 

megjegyzését. A szükséges "sütik" alkalmazása nélkül a honlap zökkenőmentes használata nem 

garantálható. Ezek a cookie-k feltétlenül szükségesek ahhoz, hogy Ön navigálni tudjon az oldalon, 

valamint, hogy a böngészés során oldalunk funkcióit használni tudja. 

Cookie Szolgáltató Típus 
Adattárolás 

időtartama 

PHPSESSID ratgerbeakademia.hu HTTP munkamenet végéig 

 

4.2. Statisztikai "sütik" 

A statisztikai "sütik" segítségével információt gyűjtünk arról, hogy látogatóink hogyan használják 

honlapunkat (pl.: a látogató mely melyik weboldalt nézte meg, a mely részére kattintott, hány oldalt 

keresett fel, milyen hosszú volt az egyes látogatások ideje, melyek voltak az esetleges hibaüzenetek, 

stb.). Ez annak érdekében történik, hogy a honlapunkat (elérhető szolgáltatásokat, funkciókat stb.) 

látogatóink igényeinek megfelelően tudjuk továbbfejleszteni, és magas színvonalú, felhasználóbarát 

élményt tudjunk biztosítani számukra. 

Teljesítménymérés céljából weboldalunk minden látogatás alkalmával harmadik fél általi "sütiket" is 

használ, melyek használatával nyomon követjük, hogy a weboldalt hányan látogatják, és milyen 

tartalmak iránt érdeklődnek. Minden információt név nélkül tárolunk és a látogatók viselkedésének 

anonim elemzésére használjuk, hogy magas színvonalú élményt tudjunk biztosítani a felhasználóknak. 

Cookie Szolgáltató Típus 
Adattárolás 

időtartama 

_ga ratgerbeakademia.hu HTTP 2 év 

_gat ratgeberakademia.hu HTTP 1 nap 

_gid ratgeberakademia.hu HTTP 1 nap 

collect google-analytics.com pixel munkamenet végéig 

 

Google Analytics: Információt gyűjt azzal kapcsolatban, hogyan használják látogatók a honlapot. A 

szolgáltatással kapcsolatos részletes tájékoztató a következő linken keresztül érhető 

el: https://www.google.com/analytics/terms/us.html 

 

https://www.google.com/analytics/terms/us.html
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4.3. Célzott hirdetési "sütik" 

A célzott hirdetési "sütik" használatának célja, hogy kiválasszuk a látogatóinkat leginkább érdeklő, vagy 

számukra fontosnak tűnő hirdetéseket és azokat jelenítsük meg honlapunkon. Illetve ezekkel a 

kampányaink teljesítményét is mérni tudjuk. Ezen "sütik" teszik lehetővé, hogy külső szolgáltatók a 

weboldalunkon korábban tett látogatása alapján célzott hirdetéseket jelenítsen meg Önnek más 

webhelyeken. Ezek a "sütik" sem tudják Önt személy szerint beazonosítani. Ugyanakkor adatokat 

gyűjtenek pl. arról, hogy melyik oldalt látogatta meg, az oldalon belül hova kattintott, hány oldalt nyitott 

meg. A honlap az alábbi szolgáltatók célzott, hirdetési "sütijeit" használja: 

Cookie Szolgáltató Típus 
Adattárolás 

időtartama 

GPS youtube.com HTTP 1 nap 

IDE doubleclick.net HTTP 1 év 

test_cookie doubleclick.net HTTP 1 nap 

VISITOR_INFO1_LIVE youtube.com HTTP 179 nap 

YSC youtube.com HTTP munkamenet végéig 

yt-remote-cast-installed youtube.com HTML munkamenet végéig 

yt-remote-connected-

devices 
youtube.com HTML állandó 

yt-remote-device-id youtube.com HTML állandó 

yt-remote-fast-check-

period 
youtube.com HTML munkamenet végéig 

yt-remote-session-app youtube.com HTML munkamenet végéig 

yt-remote-session-name youtube.com HTML munkamenet végéig 

 

Facebook: a szolgáltatással kapcsolatos részletes tájékoztatót a következő linken keresztül érhető 

el: https://www.facebook.com/help/cookies/ 

Instagram: a szolgáltatással kapcsolatos részletes tájékoztatót a következő linken keresztül érhető el: 

https://help.instagram.com/1896641480634370?ref=ig  

Youtube: a szolgáltatással kapcsolatos részletes tájékoztatót a következő linken keresztül érhető el:  

https://policies.google.com/privacy  

https://www.facebook.com/help/cookies/
https://help.instagram.com/1896641480634370?ref=ig
https://policies.google.com/privacy
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Doubleclick: a szolgáltatással kapcsolatos részletes tájékoztató a következő linken érhető 

el: https://www.google.com/intl/hu/policies/privacy 

 

5. A "sütik" révén gyűjtött adatok köre 

Tájékoztatjuk, hogy a honlapunkon alkalmazott "sütik" önmagukban nem tudják a látogatót személy 

szerint beazonosítani. A "sütik" által az Ön eszközéről, illetve az Ön által használt böngészőjéről a 

következő adatokat rögzítjük és kezeljük: 

✓ az Ön által használt IP-cím, 

✓ a használt böngésző típusa, 

✓ a böngészésre használt eszköz operációs rendszerének jellemzői (pl.: típus, beállított nyelv), 

✓ a látogatás pontos időpontja, 

✓ az előzőleg látogatott weboldal címe, 

✓ a meglátogatott weboldalon használt funkció vagy szolgáltatás, 

✓ a honlapunkon töltött idő. 

 

6. A "sütik beállításának" ellenőrzése, a "sütik" letiltása 

A böngészők engedélyezik a "süti beállítások" módosítását. A böngészők egy része alapértelmezettként 

automatikusan elfogadja a "sütiket", de ez a beállítás is megváltoztatható annak érdekében, hogy a 

jövőre nézve megakadályozza a látogató az automatikus elfogadást. Átállítás esetén a böngésző a 

továbbiakban minden alkalommal felajánlja a "sütik" beállításának választási lehetőségét. További 

részletes információk az alábbi böngészők "süti" beállításairól: 

• Google Chrome 

• Firefox 

• Safari 

• Microsoft Internet Explorer 

• Microsoft Edge 

• Opera 

Felhívjuk látogatóink figyelmét, hogy mivel a "sütik" célja a weboldal használhatóságának és 

folyamatainak támogatása, valamint megkönnyítése, a "sütik" letiltása esetén nem tudjuk garantálni, 

hogy a látogató képes lesz a weboldal valamennyi funkciójának teljes körű használatára. A weboldal ez 

esetben a tervezettől eltérően működhet a böngészőben. 

 

*** 

https://www.google.com/intl/hu/policies/privacy
https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=hu
https://support.mozilla.org/hu/kb/sutik-informacio-amelyet-weboldalak-tarolnak-szami?redirectlocale=hu&redirectslug=S%C3%BCtik+kezel%C3%A9se
https://support.apple.com/kb/index?page=search&q=cookies%20safari
https://support.microsoft.com/hu-hu/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies#ie=ie-11
https://privacy.microsoft.com/hu-HU/windows-10-microsoft-edge-and-privacy
https://help.opera.com/en/latest/security-and-privacy/

