
Süti irányelvek 

Ez a dokumentum sütitípusokat és egyéb nyomkövetési technológiákat magyaráz el, amelyeket a 
webhely elhelyezhet az Ön eszközén, amikor ellátogat weboldalunkra, vagy amikor megtekinti egy 
kereskedő kínálatát, ami a mi felületünket használja a saját oldala működtetésére. 

1. Mik a sütik? 
A sütik kisméretű adatcsomagok, amik letöltődnek a számítógépére vagy egyéb készülékére, amikor 
bizonyos webhelyekre ellátogat. Különböző mennyiségű sütiket használunk a webhelyünkön, 
amelyek között vannak feltétlenül szükséges, statisztikai célú és besorolatlan sütik. A sütik 
segítenek a webhelynek a felhasználóbarát élmény létrehozásában azzal, hogy elmentik az Ön 
tevékenységeit és preferenciáit. Ez azt jelenti, hogy Önnek nem kell újra beírnia ezt az információt 
minden egyes alkalommal, amikor visszatér a weboldalra vagy egyik oldalról a másikra lép. A sütik 
információt nyújtanak arról, hogy a felhasználók hogyan használják a weboldalt, például hogy első 
alkalommal látogatják-e meg, vagy visszatérő látogatók. 

2. Milyen sütiket használunk és miért? 
Különböző sütiket használunk a weboldalunkon. Ezek a sütik különböző célokat szolgálnak. A célok 
alapján a sütik általában az alábbi kategóriák egyikébe sorolhatók: 

• “Feltétlenül szükséges sütik” azaz olyan sütik, amelyek elengedhetetlenek ahhoz, hogy pl. foglalást 
végezzen a Weboldalunkon; 

• “Statisztikai célú sütik”, azaz olyan sütik, melyek lehetővé teszik, hogy ez az oldal Ön igényire 
legyen szabva, mérjük a látogatási számot, a látogatott oldalak számát, hogy milyen 
tevékenységeket végeznek a látogatók és hányszor látogatják újra a webhelyet. 

3. Mennyi ideig maradnak a sütik a számítógépemen vagy más hordozható eszközömön? 
A sütik tárolásának időtartama a számítógépén vagy egyéb eszközén attól függ, hogy azok “állandó” 
vagy “munkamenet” sütik. A munkamenet sütik addig funkcionálnak, amíg be nem fejezi a 
böngészést, az “állandó” sütik addig, amíg le nem járnak vagy törlésre nem kerülnek. A sütik 
többsége állandó és az időtartamuk 30 perctől 2 évig terjedhet onnantól kezdve, hogy letöltődtek a 
készülékére. További információt arról, hogy hogyan lehet törölni a sütiket, mielőtt lejárnak, az alábbi 
bekezdés tartalmaz. 

4. Hogy állítsa be a sütiket? 
A sütiket különböző módokon szabályozhatja és kezelheti. Kérjük, ne feledje, hogy a sütik törlése és 
blokkolása negatívan hathat a böngészés élményére és a weboldal egyes részei elérhetetlenek 
lesznek. 

A legtöbb böngésző automatikusan elfogadja a sütiket, de a böngészője beállításaiban ki tudja 
választani, hogy a sütiket elfogadja, vagy nem. Ez a lehetőség gyakran az “Eszközök” vagy 
“Beállítások” menüben érhető el. 

Ezenkívül személyre tudja szabni a böngészője / a webhely böngészésére használt készüléke 
beállításait a sütik engedélyezéséhez, letiltásához vagy törléséhez. A böngésző beállításaival 
kapcsolatos részletes útmutatások, amelyet a böngészők fejlesztői tették közzé, itt találhatók: 

• Internet Explorer; 
• Edge; 
• Chrome; Chrome iOS-hez; Chrome Androidhoz; 
• Firefox; Firefox iOS-hez; Firefox Androidhoz; 
• Safari macOS-hez; Safari iOS-hez; 

További információ a böngésző beállításainak módosításáról vagy a sütik blokkolásáról, kezeléséről 
vagy szűréséről a böngésző súgófájljában vagy más olyan webhelyeken található mint pl. a 
www.allaboutcookies.org. 

5. Google Analytics 
Webhelyünk a Google Analytics szolgáltatást használja. A weboldal támogatásának céljából a 
Google Analytics sütiket használ a weboldal elemzéséhez azzal kapcsolatban, hogy a felhasználók 

https://support.microsoft.com/en-gb/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
https://answers.microsoft.com/en-us/windows/forum/apps_windows_10-msedge/edge-how-do-i-enable-cookies/275b58e3-d741-4b21-8042-3059b1902d0e
https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=en&oco=2
https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DiOS&hl=en&oco=2
https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DAndroid&hl=en&oco=2
https://support.mozilla.org/en-US/products/firefox/protect-your-privacy/cookies
https://support.mozilla.org/en-US/products/ios/privacy-settings-firefox-ios
https://support.mozilla.org/en-US/products/mobile/protect-your-privacy-firefox-android
https://support.apple.com/kb/PH21411?locale=en_US
https://support.apple.com/en-us/HT201265
http://www.allaboutcookies.org/


hogyan használják a webhelyet. A sütik által létrehozott információkat a webhely használatáról 
általában egy Google szerverre továbbítjuk és ott tároljuk. Ezek a sütik „emlékeznek” arra, hogy a 
felhasználóink mit csináltak az előző oldalakon, és arra, hogyan léptek kapcsolatba a weboldallal. A 
Google Analytics szolgáltatással kapcsolatos további információkért keresse fel a Google 
információs oldalát. 

A böngészőjében a megfelelő beállítás kiválasztásával megakadályozhatja a profil létrehozásához 
szükséges sütik tárolását. 

A böngészőjétől függően telepíthet egy böngészőbővítményt, amely megakadályozza a 
nyomkövetést. 

A weboldalunkon használt sütiket az alábbi táblázat foglalja össze: 

Kategória: Feltétlenül szükséges 

A feltétlenül szükséges sütik segítenek a weboldal használatában, lehetővé téve alapvető 
funkciókat, mint az oldalnavigáció és a hozzáférés a webhely biztonságos területeihez. A weboldal 
nem működik megfelelően ezek nélkül a sütik nélkül. 

Süti neve Leírás Lejárat 

PHPSESSID munkamenetet azonosító 3 hónap 

guest_id 
a vásárló egyedi azonosítója a 
kosárban 

3 hónap 

Kategória: Statisztikai célú 

Ezek a sütik információkat gyűjtenek, hogy jobban megértsük a weboldalainkat érintő felhasználói 
szokásokat, marketing kampányaink hatékonyságát, vagy hogy felhasználóink személyére 
szabhassuk weboldalunkat. 

Süti neve Leírás /jellemzés Lejárat 

additional_parameters 

süti-paraméter, amelyben az 
URL-ből származó 
tulajdonságok tárolódnak, és 
amelyek szükségesek a 
szállítói statisztikákhoz és / 
vagy az engedély helyes 
végrehajtásához 

45 nap 

formData_order_type_customer__phone_  
paraméter, az ügyfél, jogi 
személy telfonszáma 

1 év 

formData_order_type_customer__surname_  

paraméter, az ügyfél neve - 
magánszemély vagy jogi 
személy képviselője 

1 év 

formData_order_type_customer__type_  

paraméter, amely az ügyfelet 
jogi személynek vagy 
magánszemélynek jelöli meg 

1 év 

formData_order_type_paymentSystemId_  
paraméter, a fizetési rendszer 
típusa 

1 év 

formData_vatNumberPrefix  
paraméter, adószám (jogi 
személy azonosítója) 

1 év 

formData_vatNumberValue  
paraméter, adóösszeg (jogi 
személyek esetében) 

1 év 

formData_order_type_company__juridicalAddress_  
paraméter, a jogi személy jogi 
címe 

1 év 

formData_order_type_customer__email_  
 
paraméter, ügyfél e-mail címe 

1 év 

formData_order_type_company__name_  paraméter, cégnév 1 év 

https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage


formData_order_type_additionInfo_  

paraméter, a felhasználó 
döntése alapján megosztott 
további információk 

1 év 

last_order  

megrendelés azonosító, ahol 
az előző kifizetetlen 
megrendelés azonosítója 
megőrződik azért, hogy 
felajánlhassa a fizetést a 
következő látogatásnál 

3 hónap 

tracking_ga_mp_accounts  GA fiók azonosítója 1 év 

tracking_universal_analytics_premium_metric3  segéd süti a GA-hoz 1 év 

 
6. Jelen süti irányelveink változásai 
Irányelveinket és eljárásainkat folyamatosan felülvizsgáljuk. A sütikre vonatkozó irányelveinket időről 
időre frissíthetjük. Minden ilyen változást közzéteszünk ezen az oldalon. 

7. Kapcsolat 
 
NILTASOFT LIMITED 

Cím: 3041 Limassol, Kosta Charaki 11., 3. em., N302. számú iroda, Ciprus 

Regisztrációs szám: НЕ190472; adószám (VAT-ID): CY10190472H 

Soft Development PL Sp. z o.o 

Cím: 00-137 Varsó, Elektoralna u. 13, 103. számú iroda, Lengyelország 

Regisztrációs szám: (KRS) 0000769316; adószám (NIP): PL5252778629 

Amennyiben bármilyen kérdése van a süti irányelvekkel kapcsolatban, kérjük, lépjen velünk 

kapcsolatba: 

E-mail: privacy.ecom@softline.com 

 


