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Weboldalunk sütiket használ a honlap működtetésének és látogatottságának
mérésének érdekében.

1. Mi az a süti? Mi a sütik használatának
célja?

A HTTP-süti (általában egyszerűen süti, illetve angolul cookie) egy
információcsomag, amelyet általában egy szerver küld a webböngészőnek,
illetve a böngésző is elküldi a szervernek minden kérés alkalmával. A sütik
használatának célja az állapot bevezetése az alapvetően állapotmentes HTTP
tranzakcióba. Ha a böngésző visszaküld egy sütit, a kiszolgálónak lehetősége
van összekapcsolni az aktuális kérést a korábbiakkal.

A sütikkel gyakran a weboldalakkal kapcsolatos beállításokat tároljuk. A
weboldalra visszalátogatva a böngésző elküldi az adott weboldallal kapcsolatos
sütiket, ami így lehetővé teszi azt, hogy személyre szabott információkat
nyújtsunk. Leggyakrabban egy adott weboldal regisztrált felhasználóinak
azonosítására, „bevásárlókosár” nyilvántartására vagy látogatók nyomon
követésére használjuk.

Sütit a szerveren futó program illetve a böngészőben végrehajtott kliensoldali
script (például JavaScript) tud létrehozni.

A közhiedelem és a rengeteg (laikus) tájékozató ellenére a sütik kezelése során
nem töltünk le (vagy fel) fájlokat a felhasználók számítógépére. Informatikailag a
süti egy adathalom, amit átadunk a böngészőnek tárolásra. Az adathalom
tárolásának fizikai megoldása már böngészőfüggő - néhány böngészőben



minden süti egy fájl, de az is lehet, hogy minden sütit egyetlen fájlban tárolnak -
amit módosítani vagy befolyásolni nincs lehetőségünk.

2. Sütik típusai

2.1. Informatikailag szükséges süti

a sütik között vannak olyanok, amelyek elengedhetetlenül fontosak egy weboldal
egyes funkciónak működéséhez. Ilyen például egy hitelesített és beléptetett
felhasználó azonosítása kérésről-kérésre. Az alábbi sütiket használjuk:

PHPSESSID: munkamenet (session) alapú süti, ami automatikusan törlődik,
miután a felhasználó elhagyta az oldalt és/vagy bezárta a böngészőjének
összes ablakát

2.2. Csalást megelőző sütik

ezek a sütik lehetővé teszik azt, hogy a Barion Smart Gateway szolgáltatás
használata során a bankkártyás csalások kiszűrésre kerülhessenek az Ön által
használt eszköz digitális ujjlenyomata és a böngészési szokásai alapján. Ezeket
a sütiket együttesen Barion Pixel-nek hívják és a Barion Payment Zrt. kezeli. A
Barion Pixel az alábbi sütiket használja:

ba_vid: azt biztosítja, hogy a böngészési szokásaiból származó adatokról
tudják, hogy egy felhasználótól származnak.

ba_vid.xxx: azt biztosítja, hogy a böngészési szokásait követhessék két
munkamenet között. Ezeket az adatokat gyűjti: ba_vid, userhez kapcsolódó
ID, amely a böngésző tulajdonságaiból összeállított hash, az alapján az első,
a mostani és az utolsó látogatásának időbélyege az adott honlapon, az
aktuális munkamenet ID, harmadik feles cookiekhoz való engedély.

ba_sid: azt biztosítja, hogy a munkamenetét azonosítani tudják honlapokon
átívelően

ba_sid.xxx: azt biztosítja, hogy a böngészője munkamenetét (session)
azonosítani tudják a honlapunkon belül



A Barion Pixel-hez kapcsolódó adatkezelés a Barion Payment Zrt. jogos érdeke
csalás megelőzés céljából.

További információ a Barion Pixelről (pdf): Barion Pixel ÁSZF
[https://www.barion.com/hu/files/barion-pixel-aszf.pdf]

2.3. Használatot támogató sütik

ezek a sütik lehetővé teszik, hogy honlapunk megjegyezze, hogy milyen
működési módot választott. Ez annak érdekében történik, hogy a következő
látogatás alkalmával ezeket ne kelljen újból megadnia. A beállításokat tároló
sütikben lévő információk nélkül honlapunk működhet, de nem túl kényelmes. Az
alábbi sütiket használjuk:

cookieconsent_status: a süti szabályzatunk elfogadását tárolja

activetab: a tab (vagy füles) felületi elem aktív tabjának azonosítóját tárolja

2.4. Statisztikai sütik

teljesítménymérés céljából weboldalunk minden látogatás alkalmával harmadik
fél általi sütiket használ. Ezen sütik használatával nyomon követjük, hogy
weboldalunkat hányan látogatják, és milyen tartalmak iránt érdeklődnek. Minden
információt név nélkül tárolunk és csupán látogatóink viselkedésének anonim
elemzésére használjuk. Az alábbi sütiket használjuk:

Google Analytics: információt gyűjt azzal kapcsolatban, hogyan használják
látogatók a honlapot. Részletes tájékoztató
[https://www.google.com/analytics/terms/us.html]

3. Google Analytics

A Google Analytics a Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View,
CA 94043, United States) web elemző szolgáltatása.

A Google elemezni fogja számunkra azt, hogy Ön hogyan használja
weboldalunkat. Az ezzel kapcsolatos információkat (így például az operációs
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rendszerének a típusát, az Ön által látogatott egyéb weboldalaink címét (URL), a
nyelvi beállításait, a képernyő beállításait) az Egyesült Államokba kerülnek
továbbításra a Google részére, ahol tárolják és elemzik az adatokat, az
eredményeket pedig a rendelkezésünkre bocsátják anonimizált formában.

A folyamat során az Ön adatai a teljes IP címével nem lesznek összekötve. A
weboldalunkon egy, a Google által ajánlott IP anonimizáló funkciót aktiválunk,
amely az IP cím utolsó 8 bitjét (IPv4 esetén), illetve 80 bitjét (IPv6 esetén) törli.
Erről itt olvashat többet: IP-névtelenítés a Analytics rendszerben.

A Google rendelkezik az Európai Unió és az Egyesült Államok Privacy Shield
tanúsítványával, amely alapján a megfelelő szintű adatvédelem biztosított a
Google általi Egyesült Államokba történő adattovábbítás során.

Ön bármikor visszavonhatja a web elemzésre irányuló hozzájárulását a Google
által biztosított Browser Plugin letöltésével és telepítésével
[https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=hu]. Csak akkor akadályozza meg
a web elemzés további használatát, amennyiben azt a böngészőt használja,
amelyre a plugint telepítette.

A Google Analytics alkalmazással kapcsolatban további információt az alábbi
oldalakon találhat:

Google adatvédelmi és Általános Szerződési Feltételek
[https://policies.google.com/?hl=hu]

Google adatvédelem és biztonság
[https://support.google.com/analytics/topic/2919631?
hl=hu&ref_topic=1008008]

Google Analytics Általános Szerződési Feltételei
[https://www.google.com/analytics/terms/hu.html]

Google Analytics letiltó böngészőbővítmény
[https://support.google.com/analytics/answer/181881?
hl=hu&ref_topic=2919631]

4. A sütik kezelése
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A sütik törléséről, blokkolásáról részletes információkat talál az Ön által használt
böngészőre vonatkozóan az alábbi linkeken:

Firefox [https://support.mozilla.org/hu/kb/sutik-informacio-amelyet-
weboldalak-tarolnak-szami?
redirectlocale=hu&redirectslug=S%C3%BCtik+kezel%C3%A9se]

Google Chrome [https://support.google.com/chrome/answer/95647]

Microsoft Edge [https://privacy.microsoft.com/hu-HU/windows-10-
microsoft-edge-and-privacy]

Microsoft Internet Explorer 6 vagy 7 [https://support.microsoft.com/hu-
hu/gp/cookies/hu]

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

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

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

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

Safari 6/7 [https://support.apple.com/kb/PH17191?
viewlocale=hu_HU&locale=en_US]

Safari 8 [https://support.apple.com/kb/PH19214?
viewlocale=hu_HU&locale=en_US]

Safari 9 [https://support.apple.com/kb/PH21411?
viewlocale=hu_HU&locale=en_US]

Opera [http://help.opera.com/Windows/10.00/hu/cookies.html]

5. Korábbi verziók
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