
TÁJÉKOZTATÓ SÜTIK ALKALMAZÁSÁRÓL 

 

 

1. Adatkezelő megnevezése 

Amazon Web Services Tárhely szolgáltatás  

Székhely: 1 Burlington Rd, Dublin 4, Ireland  

Közösségi adószám: LU26888617  

Weboldal: www.amazon.com  

Képviseli: Kocsis Péter, kocsis.peter@healingcommunications.hu 

 

2. A https://surgossegi.info/ oldalra való belépéssel, ha ezt az Ön által használt 

böngésző beállításai engedik, vagy ezt Ön az oldal első látogatásakor kifejezetten 

jóváhagyja, a weboldal automatikusan elmenthet információkat az Ön számítógépéről, illetve 

a böngészésre használt eszközéről (okostelefon, tablet, stb.), illetve azon ilyen célból ún. 

„sütiket” (cookie) vagy más hasonló programokat helyezhet el. 

 

3. A süti egy olyan fájl, amely akkor kerül(het) a számítógépre vagy a böngészésre 

használt más eszközre, amikor a látogató egy weboldalt látogat meg. A sütik több funkcióval 

is rendelkeznek és több célra is felhasználhatók, így például: 

- információt gyűjtenek a látogatóról, illetve eszközéről, 

- megjegyzik a látogató egyéni beállításait, 

- felhasználásra kerül(het)nek online tranzakciók igénybevételekor, vagy 

- felhasználásra kerül(het)nek a honlapon és más weboldalakon található 

reklámtartalmak optimalizációjához. 

 

4. Általánosságban a sütik vagy a más hasonló programok megkönnyítik a honlap 

használatát, elősegítik, hogy a honlap a látogatók számára igazi webes élményt és hatékony 

információforrást jelentsen, illetve biztosítják a honlap üzemeltetője részére az oldal 

működésének ellenőrzését, a visszaélések megakadályozását és az oldalon nyújtott 

szolgáltatások zavartalan és megfelelő színvonalú biztosítását. 

 

5. A sütik használatának elfogadása, engedélyezése nem kötelező. Ön vissza tudja 

utasítani a sütik használatát számítógépe vagy a böngészésre használt más eszköze, illetve 

a honlap eléréséhez használt böngészője beállításain keresztül, azonban ilyen esetben, sütik 

nélkül nem tudja majd maradéktalanul kihasználni honlapunk minden funkcióját, 

szolgáltatását. 
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6. A sütik által az Önről, illetve az Ön számítógépéről, illetve a böngészésre használt 

eszközéről a következő adatokat rögzítjük és kezeljük: 

- az Ön által használt IP-cím, 

- a böngésző típusa, 

- a böngészésre használt eszköz operációs rendszerének jellemzői (például típus, 

beállított nyelv), 

- a látogatás pontos időpontja, 

- az előzőleg látogatott oldal címe, 

- a meglátogatott oldal, aloldal, használt funkció vagy szolgáltatás, az oldalon töltött 

idő.    

 

7. A weboldal használatával összefüggő adatokat annak üzemeltetése érdekében 60 

(hatvan) napig az Amazon Web Services által biztosított tárhelyen www.amazon.com  

weboldalon  tároljuk, majd ennek elteltével törlésre, illetve anonimizálára kerül. A rögzített 

adatokhoz Munkatársaink férhetnek hozzá a fenti célok biztosítása érdekében. A rögzített 

adatok továbbítására csak a jogszabályokban rögzített esetekben, célokból és a jogszabály 

által erre felhatalmazottak részére (tipikusan bűnüldözési, nemzetbiztonsági célból) van 

lehetőség. A honlap használatával összefüggő anonimizált adatok statisztikai célokra 

felhasználhatók. 

 

8. A sütiket az alábbi célból használhatjuk: 

- hogy információkat gyűjtsünk arról, hogy Ön járt-e már a weboldalon, és milyen 

funkciókat vett igénybe; 

- hogy megkönnyítse az Ön navigációját honlapunkon, illetve hogy könnyebbé tegye 

az Ön számára a honlapunkon keresztül elérhető különböző funkciók és 

szolgáltatások használatát, 

- hogy a megjelenő hirdetéseket optimalizáljuk, valamint annak megállapítására, hogy 

a hirdetésmegjelenítések, a hirdetési szolgáltatások egyéb felhasználási módjai, a 

hirdetésmegjelenítésekkel történő interakciók és a hirdetési szolgáltatások, hogyan 

kapcsolódnak a látogatásokhoz honlapunkon. 

- végül, hogy célzott, az Ön érdeklődésére nagy valószínűséggel számot tartó 

hirdetéseket helyezhessünk el honlapunkon, vagy más weboldalakon. 

 

 

9. A weboldalon az alábbi sütik találhatóak: 

 



a) Munkamenet sütik: lehetővé teszik a látogató által adott oldalon, funkcióban vagy 

szolgáltatásban végzett műveletek megjegyzését egy látogatás során. Ezen sütik 

érvényességi ideje kizárólag az aktuális látogatásra vonatkozik, a munkamenet 

végeztével, illetve a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a 

számítógépről, ha az így van beállítva. 

 

b) Teljesítményt biztosító sütik: ezek a sütik lehetőséget biztosítanak arra, hogy 

információt gyűjtsünk azzal kapcsolatban, hogyan használják látogatóink 

honlapunkat. Ezek a sütik olyan információkat gyűjtenek, mint például, hogy melyik 

oldalt, aloldalt nézte meg a látogató, annak mely részére kattintott, hány oldalt vagy 

aloldalt keresett fel, milyen más oldalakat látogatott, milyen hosszú volt az egyes 

oldalak megtekintési ideje, stb. Mindezek célja honlapunk és a rajta megtalálható 

funkciók szolgáltatások fejlesztése, optimalizációja és ezáltal a felhasználói élmény 

javítása, a zavartalan és megfelelő színvonalú szolgáltatásnyújtás biztosítása. 

 

c) Harmadik fél által elhelyezett sütik (analitika): a weboldal alkalmazza a Google 

Analytics, mint harmadik fél sütijeit is. A Google Analytics statisztikai célú szolgáltatás 

használatával az Adatkezelő információkat gyűjt azzal kapcsolatban, hogy a 

látogatók hogyan használják a weboldalakat. Az adatot a honlap fejlesztésének és a 

felhasználói élmény javításának céljával használja fel. Ezen sütik szintén lejáratukig a 

látogató számítógépén vagy böngészésre használt más eszközén, annak 

böngészőjében maradnak, illetve amíg a látogató nem törli őket. 

 

10. Ha szabályozni, módosítani szeretné a sütik elhelyezését a számítógépén vagy a 

böngészésre használt más eszközén, illetve a honlap eléréséhez használt böngészője 

beállításait, esetleg meg akarná tiltani a sütik használatát, elhelyezését, azt megteheti, 

hiszen minden böngésző, illetve számítógépén vagy a böngészésre használt más eszköz 

engedélyezi a sütik beállításának megváltoztatását. A sütik kezelésére általában a 

böngészők Eszközök/Beállítások menüjében az Adatvédelem beállításai alatt, cookie vagy 

süti megnevezéssel van lehetőség. 

 

 

Budapest, 2021. 12. 14. 


