A Cookie-k(sütik) használata
Mik azok a cookie-k?
A cookie-k (sütik) olyan kisméretű szövegfájlok, amelyeket a felhasználó által felkeresett
weboldalak helyeznek el a felhasználó számítógépén vagy egyéb eszközén (okostelefon, tablet,
stb.). A cookie-kat széles körben alkalmazzák a webhelyek működésének elősegítéséhez, a
felhasználói élmény növeléséhez, és ahhoz, hogy a webhelyek tulajdonosai számára adatokat
gyűjtsenek.
A cookie-k felhasználása
A cookie-k segítségével gyűjtött adatok alapján elemezzük, hogy a Felhasználó/Látogató
miként használja webhelyeinket. A cookie-k által begyűjtött adatokat nem használjuk fel arra,
hogy a Felhasználót beazonosítsuk, vagy arra, hogy e-mailben vagy postai úton a
Felhasználónak reklámanyagokat küldjünk.
Az általunk használt cookie-k tartalmazhatják a Felhasználó online szokásaira és preferenciáira
vonatkozó adatokat, és így lehetővé teszik azt, hogy később személyre szabott hirdetéseket
jelenítsünk meg a böngészés során.
A cél az, hogy releváns hirdetéseket tegyünk közzé a felhasználóink számára, valamint
aktivitásra buzdítsuk őket a jövőbeni Tutti Juice promóciókkal, nyereményjátékokkal
kapcsolatban.
A cookie-k engedélyezése és letiltása
A Felhasználó, a honlapon tett látogatása során, a weboldal nyitó oldalának alján felugró
ELFOGADOM gombra kattintásával hozzájárulását adja ahhoz, hogy egy vagy több sütit
(cookie) – egy karaktersorozatot tartalmazó kis fájlt – küldjön a weboldal a felhasználó
számítógépére, így ezáltal annak böngészője egyedileg azonosítható lesz.
A Felhasználók beállíthatják a készülékeiket úgy, hogy azok az összes cookie-t fogadják vagy
az összes cookie-t elutasítsák, illetve arra, hogy értesítsék a felhasználót egy cookie
érkezésekor. A cookie-k letiltása esetén az adott Felhasználó számára nem tudunk személyre
szabott szolgáltatásokat nyújtani, és emiatt előfordulhat, hogy a Felhasználó nem tudja
kihasználni a weboldal minden előnyét.
Ha a Felhasználó egyáltalán nem kíván cookie-kat fogadni, vagy ha bizonyos cookie-kat
szeretne letiltani, kérjük igény szerint módosítsa a böngésző beállításait.
Ha úgy dönt, hogy szeretné törölni a böngészőjében elhelyezett cookie-kat, akkor a három
legnagyobb böngésző esetén az alábbi módon tudja ezt megtenni.
1. Cookie törlése Google Chrome böngészőben
Böngészője címsorába üsse be ezt a címet: chrome://settings/siteData Ezzel eljut a
böngészőben tárolt cookiek megtekintéséhez. A megjelenő listában kattintson a kis kuka
ikonra a törölni kívánt cookie-k mellett.
2. Cookie törlése Mozilla Firefox böngészőben
Böngészője címsorába üsse be ezt a címet: about:preferences#privacy Ezzel eljut a
böngészője adatvédelmi beállításaihoz. Itt görgessen le a “Sütik és oldaladatok” részhez,

majd kattintson az “Adatok kezelése” gombra. A megjelenő listából válassza ki a törölni
kívánt cookie-kat majd kattintson a “Kijelölt eltávolítása” gombra.
3. Cookie törlése Microsoft Internet Explorer böngészőben
A böngésző jobb oldalán kattintson a fogaskerék ikonra, a lenyíló menüből válassza a
“Biztonság” menüt, majd a megjelenő opciók közül válassza a “Böngészési előzmények
törlése” lehetőséget. Az így megjelenő ablakban jelölje ki a “Cookie-k és webhelyadatok”
négyzetet és az ablak alján kattintson “Törlés” gombra.
4. Cookie törlése egyéb böngészőben
Az itt nem felsorolt böngészők esetében, a böngészők súgó részében megtalálhatja a
módszert. A böngészőprogram menüsorában található „Segítség/Súgó/Beállítások”
funkció tájékoztatást ad arról, hogy az egyes böngészőben hogyan lehet letiltani a sütiket,
hogyan fogadjon el új sütiket, vagy hogyan kapcsoljon ki egyéb sütiket.
A sütikről részletesen:
A sütiket a weboldal látogatása esetén küldi el a weboldal a Felhasználó számítógépére,
ezekben csak az adott oldal meglátogatásának tényét és idejét, a felhasználó böngészőjének
típusát, az oldalon eltöltött időt és az oldalak közötti váltást tárolja az üzemeltető, más
információk és adatok tárolására nem kerül sor.
Az elküldött sütik felhasználása a következő: a külső szolgáltatók (Google, Facebook) ezen
sütik segítségével tárolják, ha a felhasználó korábban már látogatást tett a webhelyen és ez
alapján a későbbiekben hirdetéseket jelenítenek meg a felhasználó számára.
Weboldalunkon az alábbi sütiket használjuk:
1. A weboldal működéséhez szükséges sütik
A kifejezetten a weboldal működéséhez szükséges sütik és/vagy technológiák a weboldal
megfelelő működéséhez lényegesek. Beállíthatja a böngészőjét, hogy blokkolja a sütiket,
viszont ebben az esetben a weboldal bizonyos részei nem fognak helyesen működni.
A sütik megőrzési ideje:
Cookie elfogadás ténye – 1 év
A munkamenettel kapcsolatos cookie – a belépés ideje és hossza – max. 6 óra
2. Elemző sütik
Weboldalunk, webanalatikai mérésére a Google Analytics, webelemző szolgáltatását
használjuk. A Google Analytics sütik használatával működik, olyan szövegfájlokkal,
amelyek a felhasználó számítógépén tárolódnak és lehetővé teszik weblapunk
használatának elemzését. A sütik által létrehozott, a weblap felhasználó által történő
használatát rögzítő információk rendszerint a Google szerverére kerülnek és ott is
tárolódnak.
A Google ezt az információt arra használja, hogy kiértékelje a weboldal felhasználó által
történő használatát és az oldalaktivitásról jelentéseket állítson elő valamint további
szolgáltatásokat nyújtson a weboldal működtetőjének a weboldalhasználatával
kapcsolatban. A Google Analytics keretén belül a felhasználó böngészőjéről átküldött IP-

címet nem kombinálják más Google-adatokkal. A sütik tárolását a felhasználó
megakadályozhatja böngészőjének megfelelő beállításával.
A sütik megőrzési ideje:
Google Analytics cookie a látogatott oldalakról – maximum 365 nap
3. Reklámhoz szükséges sütik
Google AdWords remarketing: A Google ezen sütik segítségével tárolja, ha a felhasználó
korábban már látogatást tett a webhelyén, és ennek alapján hirdetéseket jelenítenek meg
a felhasználó számára, külső szolgáltatók – közöttük a Google – partnereinek internetes
webhelyein.
A Google által használt sütikről bővebb
https://policies.google.com/technologies/types?hl=hu

információt
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olvashat:

A sütik megőrzési ideje:
Google Remarketing cookie a látogatott oldalakról – maximum 365 nap
4. Facebook Pixel remarketing:
A weboldal ún. Facebook-képpont kódot használ. A Facebook-képpont olyan kód,
amelynek a segítségével a honlapunkon jelentés készül a konverziókról, célközönségeket
állíthatunk össze, és részletes elemzési adatokat kapunk arról, hogy az emberek hogyan
használják a honlapunkat. Ezeket az információkat arra használjuk, hogy a Facebook
hirdetőcsatornáin relevánsabb hirdetéseket jelenítsünk meg. A Facebook Pixel számára
nem adunk át azonosításra alkalmas adatot, viszont amennyiben weboldalunk böngészése
közben a Facebook egyéb szolgáltatásaiba be van jelentkezve, a Facebook, mint
adatkezelő a Felhasználót és az általa, a mi weboldalunkon végzett tevékenységét is
azonosíthatja.
A Facebook által használt sütikről bővebb információt itt olvashat:
https://hu-hu.facebook.com/policies/cookies/
A sütik a megőrzési ideje:
Facebook Remarketing Cookie a látogatott oldalakról – maximum 365 nap

