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Bagoly A. Ildiko PFA által működtetett bagolyildiko.eu blog sütiket használ a weboldal 

működtetése, használatának megkönnyítése, a weboldalon végzett tevékenység 

nyomon követése és releváns ajánlatok megjelenítése érdekében. 

 

Mi az a süti? 
 

A sütik olyan kisméretű adatfájlok, amelyek a testreszabott kiszolgálás érdekében a 

weboldalon keresztül, a weboldal használatával kerülnek a számítógépedre, úgy, hogy 

azokat az internetes böngésződ menti le és tárolja el, majd a későbbi látogatás során 

visszaolvassa.  

 

Milyen sütiket használunk a bagolyildiko.eu oldalon és milyen célra? 
 

Az oldal a követlező sütitípusokat használja: 

 

1. Alapműködést biztosító sütik 

 

Ezek a sütik biztosítják az oldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát, 

és a látogatóik azonosítása nélkül gyűjtenek információt a használatáról. Az 

alapműködést biztosító sütik alkalmazása nélkül nem tudjuk garantálni neked az 

oldalunk kényelmes használatát. 

 

2. Statisztikai célú sütik 

 

Az oldal fejlesztése és a felhasználók számára biztosított élmények javítása érdekében 

olyan sütiket is használunk, amelyek lehetővé teszik, hogy információt gyűjtsünk azzal 

kapcsolatban, hogy miként használják a látogatóink az oldalunkat.  

 

Ezek a sütik nem tudnak Téged személy szerint beazonosítani, olyan információkat 

gyűjtenek, mint például, hogy melyik oldalt nézted meg, hány oldalt kerestél fel, milyen 

hosszú volt az egyes munkamenetek megtekintési ideje, melyek voltak az esetleges 

hibaüzenetek. Ilyen sütik például a Google Analytics sütijei is, melyekkel kapcsolatban 

IDE KATTINTVA találsz részletes információkat.  

 

3. Célzó- és hirdetési sütik 

 

Ezeknek a sütiknek az a céljuk, hogy általuk még inkább a Téged érdeklő vagy 

számodra releváns hirdetések jelenjenek meg a weboldalakon, illetve a közzösségi 

oldalakon, a bagolyildiko.eu oldal esetében a Facebookon. Ezek a sütik nem tudnak 

Téged személy szerint azonosítani, olyan információkat gyűjtenek, mint például, hogy 

melyik oldalt nézted meg, hány oldalt kerestél fel, mindezt azért, hogy a továbbiakban 

olyan tartalmakat jelenítsünk meg neked, amelyek érdekelnek téged. 

https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage
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Az oldal által használt sütik 
 

 Alapműködést biztosító sütik 

 

Cookie neve Célja Tárolási idő Típusa 

wordpress_test_cookie Annak a megállapítása, 

hogy a látogató 

böngészőjében a sütik 

engedélyezésre kerültek-

e 

1 évig HTTP Cookie 

spin A Facebook ezt a sütit 

akkor telepíti, ha a 

felhasználó a 

Facebookba be van 

jelenkezve. 

1 napig HTTP Cookie 

__sharethis_cookie_test__ Meghatározza, hogy az 

oldal látogatója 

elfogadja-e a sütiket 

Munkamenetig HTTP Cookie 

 

 Statisztikai célú sütik 

 

Cookie neve Célja Tárolási idő Típusa 

_ga Statisztikai adatok 

gyűjtése arról, hogy a 

látogatók hogyan 

használják az oldalt 

2 évig HTTP Cookie 

_gat A Google Analytics a 

lekérési arány 

csökkentésére használja 

1 napig HTTP Cookie 

_gid 

 

Statisztikai adatok 

gyűjtése arról, hogy a 

látogatók hogyan 

használják az oldalt 

1 napig HTTP Cookie 

1P_JAR Webhelystatisztikák 

összegyűjtésére és a 

konverziós arány 

követésére használják 

(google.com) 

1 hónapig HTTP Cookie 

CONSENT Ezeket a sütiket a 

Google Maps 

alkalmazza és használja. 

20 évig HTTP Cookie 

 

 Célzó- és hirdetési sütik 

 

Cookie neve Célja Tárolási idő Típusa 

datr A Facebook böngésző-

azonosítót tároló sütije 

2 évig HTTP Cookie 
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c_user A Facebook a 

bejelenkezett 

felhasználókat azonosítja 

ezzel a sütivel oldalakon 

átívelően 

30 napig HTTP Cookie 

xs A c_user cookie-val 

együttesen az 

identitásodat hitelesíti a 

Facebook felé. 

6 hónap HTTP Cookie 

sb A Facebook használja a 

böngésző azonosítására, 

bejelentkezési hitelesítési 

célból 

2 évig HTTP Cookie 

_fbp A Facebook arra 

használja, hogy hirdetési 

termékeket nyújtson  

3 hónapig HTTP Cookie 

fr A Facebook arra 

használja, hogy hirdetési 

termékeket nyújtson 

3 hónapig HTTP Cookie 

r/collect Double Click süti, amely 

adatokat továbbít a 

Google Analytics 

számára a látogatók 

viselkedéséről és 

eszközeiről 

Munkamenetig Pixel Cookie 

tr A Facebook arra 

használja, hogy hirdetési 

termékeket nyújtson 

Munkamenetig Pixel Cookie 

pl A Facebook használja 

tartalommegosztásra, 

kép megosztásra és lájk 

funkcionalitás 

biztosítására 

3 hónapig HTTP Cookie 

presence A Facebook használja 

tartalommegosztásra, 

kép megosztásra és lájk 

funkcionalitás 

biztosítására 

Munkamenetig  HTTP Cookie 

wd A Facebook használja 

tartalommegosztásra, 

kép megosztásra és lájk 

funkcionalitás 

biztosítására 

1 hétig  HTTP Cookie 

act A Facebook használja 

tartalommegosztásra, 

kép megosztásra és lájk 

Munkamenetig HTTP Cookie 
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funkcionalitás 

biztosítására 

_attrg 

__stid 

_attru 

_attrb 

A sharethis.com sütijei, 

amelyek lehetővé teszik 

az oldal tartalmainak a 

megosztását a közösségi 

media platformokon 

? HTTP Cookie 

_vwo_uuid_v2 

_vis_opt_s 

_vis_opt_test_cookie 

_vis_opt_exp_17_combi 

_vis_opt_exp_15_combi 

_vwo_uuid 

_vwo_ds 

A Visual Website 

Optimiser (VWO) sütijei, 

amelyek a látogató 

felhasználói 

viselkedésével 

kapcsolatos adatokat 

gyűjtenek. A sütik 

anomim adatokat 

gyűjtenek, 

személyazonosításra 

nem alkalmasak. 

? HTTP Cookie 

 

 

Hogyan tudod ellenőrizni és kikapcsolni a sütiket? 
 

A sütiket a saját böngésződől törölni tudod a böngésző Eszközök/Beállítások 

menüjében, általában az Adatvédelem menüpont beállításai alatt. 

 

 Internet Explorer 

 Firefox 

 Chrome 

 Safari 

 

További hasznos információ a sütibeállításokról: http://www.youronlinechoices.com/ro/.  

 

 

Hogyan tudod módosítani a bagolyildiko.eu oldalon a sütik 

alapbeállításait? 
 

A sütik elfogadása nem kötelező. A bagolyildiko.eu oldalon beállíthatatod, hogy az 

oldal által használt milyen típusú sütiket hagysz jóvá.  

 

Az oldal optimális működése és a lehető legjobb felhasználói élmény nyújtása 

érdekében a sütisávban alapbeállításként az összes sütitípust engedélyeztük. Ha ezzel 

nem értesz egyet, egyetlen kattintással átállíthatod az adatbeállítást bármelyik 

sütitípusnál. Ha nem engedélyezed a sütiket, előfordulhat, hogy az oldal nem fog az 

elvárt módon működni. 

https://support.microsoft.com/ro-ro/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer?redirectlocale=en-US&redirectslug=Cookies
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en
https://support.apple.com/kb/PH5042?locale=en_US
http://www.youronlinechoices.com/ro/

