MAGYAR ÉLELMISZERBANK EGYESÜLET
COOKIE TÁJÉKOZTATÓJA
A Magyar Élelmiszerbank Egyesület (az "Egyesület") az online felületén cookie-kat (süti) használ a
felhasználói élmény növelése és az online szolgáltatások minőségének folyamatos javítása céljából. A
sütik olyan betűkből és számokból álló, kis fájlok (webszerver által küldött, változó tartalmú,
alfanumerikus információ csomag), amelyek a honlapra látogató felhasználó böngészőjében vagy a
számítógépének merevlemezére továbbítva kerülnek tárolásra az Ön hozzájárulása esetén.
A sütik alkalmasak továbbá arra, hogy megkülönböztethető legyen az adott felhasználó az Egyesület
honlapjának más felhasználóitól. Ennek segítségével a felhasználó könnyebben böngészhet
Egyesület honlapján, és a sütik segítenek az Egyesületnek a honlap fejlesztésében is.
A cookie-k alkalmazása lehetőséget biztosít a látogató egyes adatainak lekérdezésére, valamint
internethasználatának nyomon követésére. A cookie-k segítségével tehát pontosan meghatározható
az érintett felhasználó érdeklődési köre, internet használati szokásai, honlap-látogatási története.
Mivel a sütik egyfajta címkeként működnek, melyekkel a weboldal felismerheti az oldalra visszatérő
látogatót, alkalmazásukkal az adott oldalon érvényes felhasználónév, jelszó is tárolható.
Amennyiben a holnaplátogatás során a felhasználó böngészője visszaküldi a merevlemezre korábban
elmentett cookie-t, az azt küldő szolgáltató összekapcsolhatja az aktuális látogatást a korábbiakkal,
azonban mivel a cookie-k a domain-hez kötődnek, erre kizárólag saját tartalma tekintetében képes. A
sütik önmagukban a felhasználó azonosítására nem képesek, kizárólag a látogató számítógépének
felismerésére alkalmasak.
MILYEN SÜTIKET HASZNÁLUNK?
Az Egyesület sütiket használ, amelyek az online felület látogatói által megtekintett oldalakat, az ott
eltöltött időt és a honlapon keresett információt rögzítik statisztikai elemzések készítése, célzott
reklámok elhelyezése és a felhasználói élmény javítása céljából.
Az Egyesület honlapjának üzemeltetése során az alábbi típusú sütik kerülnek felhasználásra
csoportosítás szerint:


Feltétlenül szükséges sütik. Ezek a sütik elengedhetetlenek az Egyesület honlapjának
működéséhez. Ezt a típusú sütit nem lehet letiltani. A sütik által a következő információk kerülnek
elhelyezésre/gyűjtésre: munkamenet azonosító (hogy az oldal emlékezhessen az Ön beállításaira
a munkamenet folyamán), szerver affinitás és hitelesítési adatok (hogy a kapcsolat a
legmegfelelőbb szerverekkel kerüljön kialakításra és fenntartásra). Feltétlenül szükséges sütik a
munkamentet azonosító (session) sütik. A munkamenet-kezelés (session) alkalmával használt süti
arra való, hogy információt tároljon a felhasználó beállításairól, vagy annak megváltozásáról. A
munkamenet-kezelés engedélyezi a felhasználókra vonatkozó információk tárolását a szerveren
(felhasználó név, vásárlási tételek, stb.). A session információk ideiglenesek, és törlődnek, miután
a felhasználó elhagyta az oldalt a munkamenet azonosító sütik a weboldalról történő
kijelentkezéssel, illetve böngészőjének lezárásával. A munkamenet azonosító sütik használatával
azt ellenőrizzük, hogy a hozzájárulási tájékoztatás funkcióját ellátó Cookie Értesítő megtekintetésre
került-e, és biztosítják az online süti használati értesítés rendszeres megjelenését, amely az oldal
süti használatáról és annak ki- és bekapcsolási lehetőségeiről tájékoztatja Önt. A munkamenet
azonosító sütik továbbá tárolják az Ön személyes beállításait a honlappal kapcsolatosan.
Böngészője süti funkciójának módosításával Ön elutasíthatja vagy letilthatja ezen sütik
használatát. A legtöbb böngésző eszköztárában megtalálható "segítség" fül tartalmazza, hogy
miként lehet az új sütik elfogadását leállítani, Ön miként kaphat értesítést új süti érkezéséről és
miként lehet a már meglévő sütiket kikapcsolni. Ugyanakkor, amennyiben Ön elutasítja vagy letiltja
ezen sütik használatát, nem lesz képes a honlap használatára, mivel ezen sütik alapvetően
szükségesek a honlap működtetéséhez.


Analitikus/teljesítményt biztosító sütik. Ezen sütik által azonosítható és számolható a
látogatók száma, valamint ezek mutatják meg, hogyan mozognak a látogatók a honlap
használata közben. Ennek segítségével a honlap működését javítható, például segítünk a
felhasználóknak, hogy könnyen megtalálják, amit keresnek. Külső szolgáltatóként a Google
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Analytics segíti a honlap látogatottsági és egyéb web analitikai adatainak független mérését. A
Google Analytics a Google Inc. tulajdonában lévő web elemző szolgáltatás. A Google Analytics a
látogatók azonosításához úgynevezett tracking cookie-t használ, továbbá ezek segítségével
elemzéseket,
kiértékeléseket
készít
a
felhasználó
viselkedéséről
a
Honlap/Webplayer/Alkalmazás tulajdonosa, üzemeltetője részére. A Google Analytics nem rögzít
olyan IP adatokat, amelyekkel az érintett kétséget kizáróan azonosítható lenne.


Böngésző felhasználókat megkülönböztető, azonosító sütik. Ezek a sütik segítenek a
felhasználót felismerni, amikor újra ellátogat a honlapra. Annak tartalma ez által személyre
szabható, a felhasználót nevén lehet szólítani, és a beállításait megjegyezheti a rendszer.



Harmadik személy cookiek: A weboldalainkon harmadik személy által üzemeltetett
hirdetőcégek is szolgáltatják a hirdetéseket. Ezen cookie-k használatához az Ön hozzájárulását
kérjük.

A weboldalunk által használt sütikkel kapcsolatos adatvédelmi információkat az alábbi táblázat foglalja
össze

Süti típusa

Adatkezelés
jogalapja

Az elektronikus
kereskedelmi
szolgáltatások,
valamint az
információs
társadalmi
Munkamenet sütik
szolgáltatások
egyes kérdéseiről
szóló 2001. CVIII.
törvény (Elkertv.)
13/A. § (3)
bekezdésében
foglalt rendelkezés

Adatkezelés célja

Adatkezel
és
Süti neve
időtartama

A honlap megfelelő működésének
biztosítása

A
vonatkozó
látogatói
munkame PHPsessi
net
d
lezárásáig
tartó
időszak

Az Ön
hozzájárulása

Információt gyűjtsünk azzal
kapcsolatban, hogyan használják
látogatóink weboldalunkat. Az egyes
sütik leírásáról ide kattintva
tájékozódhat

2 év
1 nap
Munkame
net
6 hónap

Böngésző
felhasználókat
megkülönböztető,
azonosító sütik

Az Ön
hozzájárulása

Böngészéshez használt eszközt és
böngészőt jelölő egyedi azonosító
létrehozása és tárolása

2 év

Feltétlenül
szükséges,
állandó cookie
(cookiebar)

Az Ön
hozzájárulása / az
Ön web
böngészőjének
cookie beállításai

Analitikus/
teljesítményt
biztosító sütik
(Google Analytics)

Harmadik személy
cookie (Facebook
Pixel)

Az Ön
hozzájárulása.

_ga
_gid
_gat

__atuvc
__atuvs

A honlap első látogatása során tett,
vagy a legutóbbi süti beállítás
elfogadásától számított 1 hónapos 1 hónap cookiebar.
időtartamra
elmenti
a
sütik
használatára (elfogadás / elutasítás).
Facebook pixel kód, segítségével a
Honlap látogatóinak a Facebook-on a
Szolgáltató
hirdetéseket
tud
megjeleníteni.
Ezáltal
más
weboldalakon
személyre
szabott
hirdetések jelenjenek meg Önnek,
hogy az Önt érdeklő vagy az Ön
számára fontos hirdetések jelenjenek
meg más honlapokon is. A Pixelről
további információ itt érhető el:

30 nap

Facebook
pixel
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https://www.facebook.com/business/h
elp/651294705016616

Harmadik személy
cookie (Google
Adwords)

Az Ön
hozzájárulása.

Google Adwords remarketing követő
kód: Ez lehetővé teszi, hogy az oldalra
látogatókat később a Google Display
hálózatába
tartozó
weboldalakon
remarketing
hirdetésekkel
kereshessük fel. A remarketing kód
cookie-kat használ, a látogatók
megcímkézéséhez.
A
Honlap
Felhasználói letilthatják ezeket a
18 hónap
cookie-kat, amennyiben felkeresik a
Google hirdetési beállítások kezelőjét
és követik az ott található utasításokat.
Ezt követően a számukra nem fognak
megjelenni
személyre
szabott
ajánlatok, További tájékoztató itt
elérhető:
https://www.google.com/intl/hu/policies
/technologies/ads/

IDE

Hogyan törölheti Ön ezeket a cookie-kat?
A web böngésző beállításai segítségével letilthatja a sütiket. Ha azonban böngészőjében az összes
sütit letiltja (ideértve az alapvető fontosságú sütiket), akkor előfordulhat, hogy Honlapunk egy részét
vagy egészét nem fogja tudni elérni. A sütikről és azok letiltásáról az alábbi oldalon talál további
információkat: www.allaboutcookies.org
A weboldal működése cookie-hoz kötött, ezért amennyiben Ön nem klikkel az Elfogadom
gombra, ebben az esetben is tároljuk a cookie-kat.
Ezt Ön a böngészőjén keresztül tudja törölni vagy a Google.com vonatkozó oldalain, amelyeket
alább találhatóak.
Részletes leírások a legnépszerűbb böngészőkben
Google Chrome
1. Válassza a Chrome menü ikont.
2. Válassza a Beállítások lehetőséget.
3. Kattintson az oldal aljánál található Speciális beállítások megjelenítése elemre.
4. Az „Adatvédelem” részben válassza a Tartalombeállítások lehetőséget.
5. Válassza a Webhelyek bármilyen típusú adatelhelyezésének tiltása elemet.
6. Válassza a Kész lehetőséget.
Internet Explorer
1. Nyissa meg az asztalt, és koppintson vagy kattintson a tálcán lévő Internet Explorer
ikonra.
2. Koppintson vagy kattintson az Eszközök gombra, majd az Internet-beállítások parancsra.
3. Koppintson vagy kattintson az Adatvédelem fülre, a Beállítások csoportban mozgassa a
csúszkát legfelülre az összes cookie blokkolásához, majd koppintson vagy kattintson az
OK gombra.
Firefox
Beállítások ellenőrzése vagy módosítása:
1. Kattintson a menü gombra New Fx Menu és válassza a Beállítások menüpontot.
2. Válassza ki az Adatvédelem panelt.
3. Válassza a A Firefox Egyéni beállításokat használ az előzmények törléséhez menüpontot.
4. Ha bekapcsolja a Sütik elfogadása weboldalakról beállítást, akkor a weboldalak sütiket
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tesznek le a számítógépre, kikapcsoláskor, azonban nem.
5. Ha a sütikkel kapcsolatos hiba elhárításán dolgozik, ellenőrizze, hogy a Harmadik féltől
származó sütik elfogadása beállítás nincs Soha értékre állítva.
6. Válassza ki, hogy meddig tárolódjanak a sütik:
7. Sütik megtartása: amíg le nem járnak: a sütik törlődnek amikor a határidejük lejár, ezt a lejárati
határidőt a sütit küldő oldal állítja be.
8. Sütik megtartása: a Firefox bezárásáig: a számítógépen tárolt sütik törlődnek amikor bezárja a
Firefox böngészőt.
9. Sütik megtartása: megerősítés minden alkalommal: amikor egy weboldal sütit próbál küldeni az ön
gépére egy felugró ablakban kiválaszthatja, hogy tárolja-e az adott sütit vagy nem.
10. Zárja be az about:preferences oldalt. Minden változtatás automatikusan mentésre kerül.
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