
Cookie-ra vonatkozó tájékoztató 

Mi az a cookie? 

A cookie (magyarul „süti”) olyan kisméretű adatcsomag, amely a honlap látogatásakor a 
felhasználó számítógépén rögzül és előre meghatározott időtartamig tárolásra kerül. 
Alkalmazásának célja a weboldalak zökkenőmentes használatának biztosítása, a 
navigáció könnyítése, a felhasználói élmény fokozása. A honlapok megnyitásakor 
használata biztosítja a látogatók egyes adatinak, felhasználói szokásainak lekérdezését, a 
honlapra visszatérő látogató felismerését. A technológia segíti a látogató navigációját, 
beállításainak tárolását, az érdeklődési körének megfelelő tartalmak könnyebb elérését 
és a regisztrációhoz kötött felületekre történő belépését. Fontos, hogy az adatátadás csak 
az érintett honlap / domain tekintetében történik meg, a látogató egyéb böngészési 
szokásait és előzményeit nem teszi megismerhetővé. A cookie közvetlenül a felhasználó 
azonosítására nem képes, kizárólag a látogató számítógépének felismerésére alkalmas. 

Az alkalmazott cookie-k lehetnek „állandó” vagy „ideiglenes” jellegűek. Az állandó cookie-t a 

böngésző egy meghatározott időpontig tárolja, feltéve, hogy azt a felhasználó korábban nem 

törli. Az ideiglenes cookie-t ugyanakkor a böngésző nem tárolja, az a böngésző bezárásával 

automatikusan törlődik. 

Az oldalon alkalmazott cookie-k típusai és alkalmazásának céljai 

Munkamenet (sesssion) cookie-k 
 
A session cookie-k célja az aktuális munkamenet során az adatvesztés megakadályozása, 
érvényességük kizárólag a látogató aktuális munkamenetére korlátozódik. A 
munkamenet végén, illetve a böngésző bezárásakor a session cooike-k automatikusan 
törlődnek a látogató számítógépéről. A "munkamenet sütik" a honlap általános 
funkcionális használatához szükségesek, alkalmazásuk nélkül az oldal megfelelő 
működése nem biztosítható. 
 
Használatot elősegítő cookie-k 

Ezen cookie-k biztosítják a honlapon választott működési módok, beállítások (a honlap 
nyelve, akadálymentesített változat használata, kereső beállítások) tárolását a felhasználó 
gépén. A használatot elősegítő cookie-knak köszönhetően a látogatónak nem kell 
megadnia ezen beállításokat a következő látogatás alkalmával. A "használatot segítő 
sütik" alkalmazásuk nélkül a honlap zökkenőmentes használata nem biztosítható. 
 

Statisztikai cookie-k 

A felhasználói élmény fokozása és a weboldal látogatói igények mentén történő 
továbbfejlesztése érdekében e cookie-k statisztikai információkat gyűjtenek a 
felhasználók böngészési szokásairól, preferenciáiról (egyes funkciók látogatási 
gyakorisága, az oldalon töltött idő stb.). A cookie-k meghatározott ideig a felhasználó 
merevlemezén tárolódnak, de igény szerint a felhasználó törölheti őket. 

 



Cookie beállítások kezelése 

A széles körben használt böngészők lehetővé teszik a cookie-k kezelésének 
megváltoztatását. A felhasználó letilthatja, engedélyezheti a cookie-k telepítését a gépén, 
vagy törölheti őket. A felhasználó érvényességi idejük lejárta előtt is törölheti a 
merevlemezre telepített cookie-kat. Fontos kiemelni, hogy a cookie-k korlátozása, vagy 
törlése révén fokozható a személyes adatok védelme, azonban e műveletek jelentősen 
befolyásolják a honlap használhatóságát, egyes funkciók működését. A cookie-k 
engedélyezésével és tiltásával kapcsolatos hasznos információk pedig az alábbi linkeken is elérhetőek. 

 Google Chrome 
 Firefox 
 Microsoft Internet Explorer 11 
 Microsoft Internet Explorer 10 
 Microsoft Edge 
 Safari 

Adatvédelmi tájékoztatás  

A használt sütikkel kapcsolatos adatvédelmi információkat az alábbi táblázat foglalja 
össze: 
 

Érintettek: a Győri Szakképzési Centrum honlap látogatói 

Adatkategória Adatkezelés célja 
Adatkezelés 

jogalapja 

Adatkezelés 

időtartama 

Köteles az érintett 

az 

adatszolgáltatásra? 

PHP session ID, 

UUID (nyelvi 

beállítások) 

A honlap 

megfelelő 

működésének 

biztosítása 

Jogos érdek Munkamenet 

végéig 

Nem, a cookie-k 

kezelése 

kikapcsolható, 

azonban a megfelelő 

holnapműködés 

ennek hiányában 

nem garantálható. 

jfcookie (nyelvi 

beállítások) 

A honlap 

megfelelő 

működésének 

biztosítása 

Jogos érdek 1 nap Nem, a cookie-k 

kezelése 

kikapcsolható, 

azonban a megfelelő 

holnapműködés 

ennek hiányában 

nem garantálható. 

Google Analytics 

kód 

 
__utmc;  

 
 

Információ 

gyűjtése azzal 

kapcsolatban, 

hogyan használják 

látogatóink 

weboldalunkat 

Érintett 

hozzájárulása 

munkamenet 

végéig 

Nem, a cookie-k 

kezelése 

kikapcsolható, a 

böngésző 

beállításaink 

keresztül a 

hozzájárulás 

visszavonható 

https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=hu
https://support.mozilla.org/hu/kb/S%C3%BCtik%20kezel%C3%A9se
http://windows.microsoft.com/hu-hu/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11
http://windows.microsoft.com/hu-hu/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-10
https://privacy.microsoft.com/hu-hu/windows-10-microsoft-edge-and-privacy
https://support.apple.com/hu-hu/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-sfri11471/mac


Google Analytics 

kód 

 
   __utmt; 
__utmb; 

. 

Információ 

gyűjtése azzal 

kapcsolatban, 

hogyan használják 

látogatóink 

weboldalunkat 

Érintett 

hozzájárulása 

10 – 30 perc,  Nem, a cookie-k 

kezelése 

kikapcsolható, a 

böngésző 

beállításaink 

keresztül a 

hozzájárulás 

visszavonható 

Google Analytics 

kód 

 
__utma; __utmz; 

_ga; 
 
 

Információ 

gyűjtése azzal 

kapcsolatban, 

hogyan használják 

látogatóink 

weboldalunkat 

Érintett 

hozzájárulása 

6 hónap - 2 évig Nem, a cookie-k 

kezelése 

kikapcsolható, a 

böngésző 

beállításaink 

keresztül a 

hozzájárulás 

visszavonható 

Google Analytics 

kód 

 
__gid; 

 
 

Információ 

gyűjtése azzal 

kapcsolatban, 

hogyan használják 

látogatóink 

weboldalunkat 

Érintett 

hozzájárulása 

1 napig Nem, a cookie-k 

kezelése 

kikapcsolható, a 

böngésző 

beállításaink 

keresztül a 

hozzájárulás 

visszavonható 

 
 

 


