
JUNO Perinatális Központ    

  1/4 

SÜTI TÁJÉKOZTATÓ 
 

1. SÜTIKKEL KAPCSOLATOS  INFORMÁCIÓK 

A „cookiek” vagy „sütik” apró szöveges fájlok amelyeket a meglátogatott honlapok helyeznek el a 

számítógépeden vagy eszközödön. Használatuk széles körben elterjedt, szinte minden weblap használ sütiket 

standard módon. Arra valók, hogy a weblapok hatékonyabban működhessenek, és hogy információt 

szolgáltassanak a weblapok tulajdonosainak.  

A mi honlapunk is használ sütiket.  

Ha szeretnéd, a böngésződ segítségével is beállíthatod vagy letilthatod a sütik fogadását, illetve törölheted is 

őket a böngészési előzményekből (cache) az oldal elhagyását követően. A böngészőkben jellemzően itt tudod ezt 

megtenni: Eszközök/Beállítások menü, Adatvédelem beállításai alatt. 

Amennyiben kérdésed lenne ezzel a Süti tájékoztatóval kapcsolatban, vagy a jelen Süti tájékoztató szerinti 

jogaidat szeretnéd gyakorolni, akkor kérünk, hogy az alábbi elérhetőségek egyikén keresztül vedd fel a 

kapcsolatot, mi pedig készséggel állunk a rendelkezésedre: 

2. A COOKIEK FAJTÁI ÉLETTARTAM SZERINT  

'Session' – ezek a sütik csak a weboldal böngészése idejére jönnek létre, ameddig el nem hagyod a weblapot. 

'Persistent' – ezek a weboldal elhagyása után is az eszközödön maradnak. 

'Performance' – ezek a sütik a weblaphasználatról szolgálnak információval, pl. arról, hogy melyik oldalakat 

nézted meg, milyen hibaüzenetekbe botlottál, stb. Ezek nem gyűjtenek személyesen beazonosítható információt, 

illetve csak aggregált, egyén szintjén beazonosíthatatlan módon gyűjtenek információt, azért, hogy a weblap 

teljesítményét javítani lehessen. 

'Functionality' – ezek a sütik a beállításaidat, válaszaidat, választásaidat tárolják, hogy következőre ne kelljen 

ugyanazokat a dolgokat újra beállítsd (pl. betűméret, magadra szabott oldalak esetén), illetve lehetővé tesznek 

bizonyos fajta interakciókat a honlapokkal, mint például egy blogon a kommentelés lehetősége vagy személyre 

szabott hirdetések ilyenek. 

3. A COOKIEK FAJTÁI FUNKCIÓ SZERINT  

Alap sütik (Essential cookies) – Ezek a sütik az alap működést teszik lehetővé (pl. biztonság, azonosítás, 

hálózatmenedzsment). Ezeket nem lehet kikapcsolni. 

Marketing sütik (Marketing cookies) – Ezek a sütik a marketing hatékonyságot növelik, követik, mérik, hogy jobb 

szolgáltatásokat és személyre szabottabb, relevánsabb hirdetéseket kaphass. 

Funkcionális sütik (Functional cookies) – Ezek a sütik a beállításaidat, válaszaidat, választásaidat tárolják, hogy 

következőre ne kelljen ugyanazokat a dolgokat újra beállítsd, és személyre szabottabb élményed lehessen. 

Analitikai sütik (Analytics cookies) – Ezek a sütik a weblaphasználatról szolgálnak információval, pl. arról, hogy 

melyik oldalakat nézted meg, milyen hibaüzenetekbe botlottál, stb., azért, hogy a weblap vagy hirdetések 

teljesítményét javítani lehessen. 
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4. AHOGYAN MI HASZNÁLJUK A SÜTIKET  

Az alábbi tábla szerint használjuk mi a sütiket a weboldalunkon.  

Cookie neve Adatkezelés célja 
Élettarta
m 

Funkció 
szerint 

Adatkezelés 
jogalapja 

Adatszolgáltatá
s 
elmaradásának 
következménye 

XSRF-TOKEN Biztonsági megoldás Session Essential 
Az Adatkezelő 
jogos érdeke. 
Ezen jogos 
érdek az 
Adatkezelő 
weblapjának 
megfelelő 
működtetéséhe
z fűződő jogos 
érdek. 
FIGYELEM! 
Tiltakozhatsz 
ezen 
adatkezelés 
ellen, mely 
esetben az 
Adatkezelő csak 
akkor folytatja 
az adatkezelést, 
ha az 
Adatkezelő 
oldalán olyan 
kényszerítő 
erejű jogos 
okok állnak 
fenn, melyek az 
Adatkezelő által 
elvégzett 
mérlegelés 
alapján 
elsőbbséget 
élveznek az 
érintett 
természetes 
személy 
érdekeivel, 
illetve jogaival 
szemben. 

Nem, vagy csak 
korlátozottan 
fogod tudni 
használni a 
weboldalt, vagy 
annak egyes 
funkcióit 

hs Biztonsági megoldás Session Essential 

svSession 
Felhasználó 
bejelentkezését segíti 

2 év Essential 

SSR-caching 

Annak a rendszernek 
a jelzésére, amelyből 
a webhelyet 
renderelték 

1 perc Essential 

_wixCIDX 
Rendszer felügyelet 
és hibaelhárítás 

3 hónap Essential 

_wix_browser_sess 
Rendszer felügyelet 
és hibaelhárítás 

Session Essential 

consent-policy 
A süti banner 
paraméterei 

12 hónap Essential 

smSession 
A bejelentkezett 
weboldal használókat 
azonosítja 

Session Essential 

TS* 
Biztonsági és 
csalásellenes 
használat 

Session Essential 

bSession 
Rendszer 
hatékonyságának 
mérése 

30 perc Essential 

fedops.logger.sessionI
d 

Rendszer stabilitás és 
hatékonyság mérés 

12 hónap Essential 

wixLanguage 
A felhasználó nyelvi 
beállításait tárolja (ha 
releváns) 

12 hónap 
Functiona
l 

Az önkéntes 
hozzájárulásod. 
Jogosult vagy a 
hozzájárulást 
bármikor 
visszavonni, a 
visszavonás 
azonban nem 
érinti a 
visszavonás 

Nem, vagy csak 
korlátozottan 
fogod tudni 
használni a 
weboldalt, vagy 
annak egyes 
funkcióit 
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előtt végzett 
adatkezelés 
jogszerűségét. 

_ga 

A felhasználók (nem 
személyesen 
beazonosítható) 
azonosítója a Google 
által, a látogatók 
megkülönböztetésér
e. Weblapváltás 
esetén nem követ. 

2 év 
Functiona
l 

Az önkéntes 
hozzájárulásod. 
Jogosult vagy a 
hozzájárulást 
bármikor 
visszavonni, a 
visszavonás 
azonban nem 
érinti a 
visszavonás 
előtt végzett 
adatkezelés 
jogszerűségét. 

Nem, vagy csak 
korlátozottan 
fogod tudni 
használni a 
weboldalt, vagy 
annak egyes 
funkcióit 

_gads 

Harmadik feles 
oldalakon való 
Google hirdetéseket 
lehetővé tevő cookie 

13 hónap 
Marketin
g 

_gac_ 

Hirdetési 
teljesítmény 
mérésére szolgáló 
Google cookie 

90 nap 
Marketin
g 

_gcl_ 

Hirdetési 
teljesítmény 
mérésére szolgáló 
Google cookie 

90 nap 
Marketin
g 

NID 

Google szolgáltatások 
cookie-ja nem 
bejelentkezett 
felhasználók számára 

6 hónap 
Marketin
g 

Az önkéntes 
hozzájárulásod. 
Jogosult vagy a 
hozzájárulást 
bármikor 
visszavonni, a 
visszavonás 
azonban nem 
érinti a 
visszavonás 
előtt végzett 
adatkezelés 
jogszerűségét. 

Nem, vagy csak 
korlátozottan 
fogod tudni 
használni a 
weboldalt, vagy 
annak egyes 
funkcióit 

ANID 

Személyre szabott 
hirdetések beállítását 
segítő cookie a 
Google által 

13 hónap, 
vagy ha ki 
van 
kapcsolva 
a 
személyre 
szabott 
hirdetés 
opciód, 
akkor azt 
a cookie 
2030-ig 
megjegyzi 

Marketin
g 

IDE 

Személyre szabott 
hirdetések beállítását 
segítő cookie a 
Google által 

13 hónap 
Marketin
g 

 

Ez az információ a weboldalunk szolgáltatójától illetve a hirdetési platform szolgáltatónktól származik, és 

rendszeresen frissítjük. A weboldalunk szolgáltatójának legfrissebb tájékoztatását itt éred el, a hirdetési 

szolgáltatónk aktuális tájékoztatóját pedig itt éred el. 

A weblapunk használatával elfogadod a sütik fenti célból történő használatát is. Illetve, ha szeretnéd, a 

böngésződ segítségével is beállíthatod vagy letilthatod a sütik fogadását, illetve törölheted is őket a böngészési 

előzményekből (cache) az oldal elhagyását követően. 

Harmadik országba, vagy nemzetközi szervezet részére nem továbbítuk a személyes adataidat, illetve a 

személyes adataid kezelése során automatizált döntéshozatalt nem alkalmazunk. 

https://support.wix.com/en/article/cookies-and-your-wix-site
https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=en-US
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További adatkezelési és adatvédelmi információkért keresd az adatvédelmi és jogi dokumentumokat tartalmazó 

oldalunkat.  

*** 

 


