
Süti (cookie) szabályzat 

Mi az a süti vagy más néven cookie? 

A sütin (cookie) egy olyan információcsomag, rövid szöveges file, amelyet a weblapot tároló szerver 

küld a felhasználó böngészője számára, majd a böngésző visszaküld a szolgáltató webszervernek 

minden, a szerver felé irányított kérés alkalmával. A sütik használatával a webszerver felismeri a 

felhasználó eszközét, ezáltal hatékonyabb, személyre szabott felhasználói szolgáltatást képes nyújtani. 

Milyen fajta sütit (cookie-t) használunk? 

Az www.lelekpillanatok.hu honlapján az úgynevezett harmadik féltől származó sütiket (third-party 

cookies) használjuk. 

Weboldalunk megtekintésekor használt, cookie-k lehetnek technikai, munkamenet (session), állandó 

(persistent) és funkcionális (functional) sütik: 

A technikai sütik elengedhetetlenek ahhoz, hogy a weboldal megfelelően működjön. Ezek teszik 

lehetővé a weboldal különböző részei közötti navigálást és bizonyos funkciók használatát. 

A munkamenet sütik ideiglenes sütik, amelyek lehetővé teszik, hogy a böngészés során gyorsan és 

egyszerűen navigálhasson a webhelyen. 

Az állandó sütik meghaladják egy-egy böngészés idejét, és a munkamenet után egy megszabott ideig a 

böngészőben maradnak (hacsak nem töröli a sütiket). 

Ezek törlésére, elutasítására van lehetőség. A következőkben feltüntetjük a különböző 

böngészőprogramokban fellelhető cookie-k törlésére, korlátozására vonatkozó beállítási 

lehetőségeket: 

1. Mozilla Firefox: Beállítások > Adatvédelem és biztonság
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2. Google Chrome: Beállítások > Adatvédelem és biztonság

 
3. Internet Explorer: Beállítások > Biztonság > Böngészési előzmények törlése

 



A funkcionális sütik a felhasználói élmény javítása érdekében észlelik, hogy milyen eszközzel nyitotta 

meg a honlapunkat, megjegyzik az Ön korábbi felhasználói döntéseit (mint például a felhasználóneve, 

jelszava, a választott nyelv, a régió, ahol Ön tartózkodik) Ily módon jobb és személyre szabottabb 

funkciókat kínálhatunk Önnek. 

Teljesítmény sütik (Piwik): névtelen és összesített információkat gyűjtenek az Ön online viselkedéséről 

(például a böngésző típusát, az Internet Protocol (IP) címet, az alkalmazott operációs rendszert, a 

weboldal domainjét, amelyet meglátogat, akkor is ha az oldalt letiltja, a weboldal látogatásának 

dátumát és időpontját stb.) statisztikai célokra és látogatói profilok létrehozására. 

Az általunk használt cookie-k nem gyűjtenek olyan adatokat, amelyekből az Ön személyes adataira, 

identitására vonatkozóan következtetéseket lehetne levonni akár humán, akár gépi, mesterséges 

intelligencia módszerekkel. Az Ön azonosítására nincs lehetőség. Weboldalunk tartalmazhat linkeket 

más olyan weboldalakra, amelyek nem a www.lelekpillanatok.hu tulajdonában vannak, nem mi 

kezeljük ezen adatokat (harmadik féltől származó tartalmak, linkek és plug-inek). A 

www.lelekpillanatok.hu nem felelős ezen webhelyek adatvédelmi gyakorlatáért. 

A weboldalak sütik használatával képesek megfelelő működésre, így ezek erőteljes korlátozása, vagy 

tiltása a weboldal - www.lelekpillanatok.hu – használhatatlanságát vonhatja maga után. Kérjük fontolja 

meg, milyen mértékben korlátozza a sütik elfogadását! 

A szabályzat 2021. augusztus 14-én készült és ezen a technikai színvonalon tartott webes eszközök 

beállításaira vonatkozik. 
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