SÜTI TÁJÉKOZTATÓ
Mi az a cookie, más néven “süti”?
A süti a kiszolgáló által meghatározott adatokat hordozó információcsomag, amit a szerver küld a
böngészőnek, majd a böngésző a szervernek minden kérés alkalmával. A böngészők általában
egyszerű szöveges fájl(ok)ban tárolják a sütiket (sütifájlok), így az egyes sütik a böngésző
kikapcsolása és újraindítása után is elérhetők lesznek.
A weboldalon alkalmazott sütik típusa
A hátmasszázs.hu / hátmasszázs.com weboldalon („Weboldal”) annak tulajdonosa és üzemeltetője,
a Hátmasszázs.hu Kft. (székhelye: 1134 Budapest, Váci út 47/B Ü-1. ép., cégjegyzék száma: 01-09383266; email címe: info@hatmasszazs.com, a továbbiakban: „Szolgáltató”) sütiket használ.
A Weboldal tárhelyszolgáltatója: EZIT Kft. (székhelye: 1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22.; email elérhetősége: info@ezit.hu; honlapja: ezit.hu)
A Weboldalon használt sütiket a következő kategóriákba soroljuk:
Feltétlenül szükséges / Elengedhetetlen (munkamenet) sütik
Ezek a sütik szükségesek Weboldal böngészéshez, alapvető 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 / Statisztikai sütik
Weboldalunkon teljesítmény méréséhez szükséges sütiket használunk, hogy azt a látogatói
szokásoknak megfelelően fejleszteni és javítani tudjuk. Fontos, hogy ezek a sütik nem tudják és nem
is akarják konkrétan beazonosítani a látogatókat.
Célzó vagy hirdetéshez használt / Marketing sütik
Ilyenkor a sütik bizonyos tartalmát megosztjuk egy harmadik féllel, akinél hirdetünk, például Google
hirdetés esetén a Google-lal. A látogató bármikor letilthatja ezt a funkciót. Céljuk, hogy olyan
információkkal találkozzon a látogató, amelyek számára érdekesek vagy fontosak lehetnek. Ezek a
sütik szintén nem tudják konkrétan beazonosítani a látogatókat, az éppen használt IP címet csak
részben rögzítik.
Mik azok a harmadik feles sütik?
Weboldalunkon harmadik fél szolgáltatók sütijeit használjuk, amelyekről alább olvashat bővebben.
A Weboldal, valamint a Szolgáltató nem felelős más külső weboldalak tartalmáért, működéséért és
nem ellenőrzik a harmadik felek oldalait.
Hogyan értesítjük a látogatókat, és hogyan kérjük hozzájárulásukat a sütik használatához?
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Első látogatáskor a Szolgáltatók Weboldalán, a képernyő alsó részén felugrik egy felirat arról, hogy
a Weboldal azt itt megismerhető sütiket használja, illetve egy link, amely ehhez a tájékoztatóhoz
vezet. Ön jogosult arra, hogy a Weboldal által ajánlott sütibeállításokat elfogadja vagy elutasítsa. Ön
a sütibeállításokat később is jogosult módosítani. Hangsúlyozzuk azonban, hogy az egyes sütik
elutasítása vagy az azt eredményező későbbi módosítás befolyással bírhat a Weboldal megjelenésére
vagy használhatóságára.
A Weboldalon alkalmazott sütik listája és jellemzői
Első látogatáskor a Weboldalon, a képernyő alsó részén felugrik egy felirat arról, hogy a Weboldal azt
itt megismerhető sütiket használja, illetve egy link, amely ehhez a tájékoztatóhoz vezet. Ön jogosult
arra, hogy a Weboldal által ajánlott sütibeállításokat elfogadja vagy elutasítsa. Ön a sütibeállításokat
később is jogosult módosítani. A sütik kezelésének elutasítása semmilyen következménnyel nem jár
Önre nézve – azon túl, hogy az adott sütik az alábbiak szerint nem kerülnek alkalmazásra, és nem
gyűjtenek adatokat. Hangsúlyozzuk továbbá, hogy a feltétlenül szükséges (munkamenet) sütik a
Weboldal látogatása során mindenképpen alkalmazásra kerülnek, mivel ezek hiányában a Weboldal
megfelelő elérhetősége egyáltalán nem biztosítható.
Az elengedhetetlen, azaz feltétlenül szükséges (munkamenet) sütik esetében az adatkezelés
jogalapja a Szolgáltató jogos érdeke (az EU 2016/679. számú Általános Adatvédelmi Rendelete
(„GDPR”) 6. cikk (1) f) pontja, amely a Weboldal megfelelő üzemeltetése.
A teljesítmény méréséhez szükséges (statisztikai) sütik esetében az adatkezelés jogalapja az
érintett hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) a) pontja), amelyet a sütik engedélyezésével, illetve
kiválasztásával ad meg az érintett.
A célzó vagy hirdetéshez használt (marketing) sütik esetében az adatkezelés jogalapja az érintett
hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) a) pontja), amelyet a sütik engedélyezésével, illetve kiválasztásával
ad meg az érintett.
A Weboldalon jelenleg alkalmazott sütikről alább találhat információkat:
Süti neve: cookielawinfo-checkbox-analytics
•
•

•

Süti típusa: Feltétlenül szükséges (munkamenet) süti
Süti funkciója és az érinett adatok köre: Annak megállapítására szolgál, hogy a látogató
elfogadta-e a cookie-bannerben szereplő statisztikai süti kategóriát. Ez a süti a weboldal
GDPR-megfelelőségéhez szükséges.
Süti élettartama: 1 év

Süti neve: cookielawinfo-checkbox-functional
•
•
•

Süti típusa: Feltétlenül szükséges (munkamenet) süti
Süti funkciója és az érinett adatok köre: Tárolja a látogató cookie-hozzájárulásainak
állapotát.
Süti élettartama: 1 év

Süti neve: cookielawinfo-checkbox-necessary
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•
•
•

Süti típusa: Feltétlenül szükséges (munkamenet) süti
Süti funkciója és az érinett adatok köre: Meghatározza, hogy a látogató elfogadta-e a
cookie-k használatát.
Süti élettartama: 1 év

Süti neve: cookielawinfo-checkbox-performance
•
•
•

Süti típusa: Feltétlenül szükséges (munkamenet) süti
Süti funkciója és az érinett adatok köre: Tárolja a látogató cookie-hozzájárulásainak
állapotát.
Süti élettartama: 1 év

Süti neve: cookielawinfo-checkbox-hirdetesi
•
•
•

Süti típusa: Feltétlenül szükséges (munkamenet) süti
Süti funkciója és az érinett adatok köre: Tárolja a látogató cookie-hozzájárulásainak
állapotát.
Süti élettartama: 1 év

Süti neve: cookielawinfo-checkbox-others
•
•
•

Süti típusa: Feltétlenül szükséges (munkamenet) süti
Süti funkciója és az érinett adatok köre: Tárolja a látogató cookie-hozzájárulásainak
állapotát.
Süti élettartama: 1 év

Süti neve: test_cookie
•
•
•

Süti típusa: Feltétlenül szükséges (munkamenet) süti
Szolgáltató: doublecklick.net
Süti funkciója és az érinett adatok köre: Annak ellenőrzésére szolgál, hogy a felhasználó
böngészője támogatja-e a sütiket.
Süti élettartama: 1 nap

Süti neve: _ga
•

•
•

Süti típusa: Teljesítmény méréséhez szükséges (statisztikai) süti, HTTP süti
A Google sütijeivel kapcsolatban bővebb információkat az alábbi linkekre kattintva talál:
A GOOGLE ÁLTAL HASZNÁLT COOKIE-K TÍPUSAI
GOOGLE ADATVÉDELMI IRÁNYELVEK
GOOGLE ANALYTICS SÜTI HASZNÁLATA WEBOLDALAKON
Süti funkciója és az érinett adatok köre: A süti regisztrálja az egyedi azonosítót, amely
statisztikai adatokat generál arra nézve, hogy a látogató hogyan használja a Weboldalt.
Süti élettartama: 2 év

Süti neve: _gat
•

Süti típusa: Teljesítmény méréséhez szükséges (statisztikai) süti, HTTP süti
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•

•
•

A Google sütijeivel kapcsolatban bővebb információkat az alábbi linkekre kattintva talál:
A GOOGLE ÁLTAL HASZNÁLT COOKIE-K TÍPUSAI
GOOGLE ADATVÉDELMI IRÁNYELVEK
GOOGLE ANALYTICS SÜTI HASZNÁLATA WEBOLDALAKON
Süti funkciója és az érinett adatok köre: A sütit a Google Analytics használja a kérési ráta
beállításával kapcsolatosan.
Süti élettartama: 1 nap

Süti neve: _gid
•

•
•

Süti típusa: Teljesítmény méréséhez szükséges (statisztikai) süti, HTTP süti
A Google sütijeivel kapcsolatban bővebb információkat az alábbi linkekre kattintva talál:
A GOOGLE ÁLTAL HASZNÁLT COOKIE-K TÍPUSAI
GOOGLE ADATVÉDELMI IRÁNYELVEK
GOOGLE ANALYTICS SÜTI HASZNÁLATA WEBOLDALAKON
Süti funkciója és az érinett adatok köre: A süti regisztrálja az egyedi azonosítót, amely
statisztikai adatokat generál arra nézve, hogy a látogató hogyan használja a Weboldalt.
Süti élettartama: 1 nap

Süti neve: _fbp
•
•
•

Süti típusa: Célzó vagy hirdetéshez használt (marketing) süti
Szolgáltató: facebook.com
Süti funkciója és az érinett adatok köre: A Facebook arra használja, hogy egy sor hirdetési
terméket, például valós idejű licitálást jelenítsen meg harmadik fél hirdetőktől.
Süti élettartama: 3 hónap

Süti neve: IDE
•
•

•

Süti típusa: Célzó vagy hirdetéshez használt (marketing) süti
Szolgáltató: doublecklick.net
Süti funkciója és az érinett adatok köre: A Google DoubleClick használja a weboldal
látogatója - a hirdető valamelyik hirdetésének megtekintése és arra való kattintást követő műveleteinek regisztrálására és jelentésére a hirdetés hatékonyságának mérése és a látogató
számára célzott hirdetések megjelenítése céljából.
Süti élettartama: 1 év

Süti neve: pagead/1p-user-list/#
•
•

•

Süti típusa: Célzó vagy hirdetéshez használt (marketing) süti
Szolgáltató: google.com
Süti funkciója és az érinett adatok köre: Nyomon követi, hogy a látogató több weboldalon
keresztül érdeklődött-e bizonyos termékek vagy események iránt, illetve érzékeli, hogyan
navigál a látogató az oldalak között. Ez a süti hirdetések eredményességének mérésére
szolgál és megkönnyíti a webhelyek közötti ajánlási díjak kifizetését.
Süti élettartama: munkamenet
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Süti neve: tr
•
•
•

Süti típusa: Célzó vagy hirdetéshez használt (marketing) süti
Szolgáltató: facebook.com
Süti funkciója és az érinett adatok köre: A Facebook arra használja, hogy egy sor hirdetési
terméket, például valós idejű licitálást jelenítsen meg harmadik fél hirdetőktől.
Süti élettartama: munkamenet

Hogyan ellenőrizheti / törölheti / távolíthatja el a sütiket?
A weboldalak megfelelő és felhasználóbarát működése érdekében a legtöbb böngésző automatikusan
elfogad bizonyos sütiket. A látogató ellenben a Weboldal első látogatásakor manuálisan elfogadhatja
az ajánlott sütibeállításokat vagy módosíthat azokon. Az érintett hozzájárulásán alapuló sütik esetén
ezen sütik alkalmazásának beállítása vagy az ajánlott beállítások elfogadása (engedélyezése) a
vonatkozó adatkezeléshez adott hozzájárulás megadásának minősül. Ezt a hozzájárulását, a
böngészője beállítások menüjében, bármikor utólag is törölheti (visszavonhatja), mely a vonatkozó
adatkezeléshez adott hozzájárulás visszavonásának minősül. Az ilyen sütikkel kapcsolatos
beállítások későbbi módosítása (például kizárólag a feltétlenül szükséges sütik későbbi beállításával)
pedig szintén a vonatkozó adatkezeléshez adott hozzájárulás visszavonásának minősül.
A legnépszerűbb böngészők sütikkel kapcsolatos beállításairól az alábbi linkeken olvashat:
Google Chrome
Firefox
Microsoft Internet Explorer 9
Microsoft Internet Explorer 10
Microsoft Internet Explorer 11
Microsoft Edge
Safari
Kiemeljük továbbá, hogy egyes böngészők a biztonsági szintek állításával teszik lehetővé a sütik
korlátozását.
További információkat a sütikkel kapcsolatban az alábbi linkeken talál:
Wikipedia
youronlinechoices.com
allaboutcookies.org
cookiepedia.co.uk
Az Ön adatvédelmi jogaival és jogorvoslati lehetőségeivel, valamint egyéb adatkezeléseinkkel
kapcsolatosan bővebb információkat a jelen Weboldal ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓJÁBAN talál.
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A Weboldallal kapcsolatos felhasználási feltételeink a jelen Weboldal FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK
dokumentumában érhetők el.
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