
Sütik (cookie) kezelése 

A peleszalexandra.hu weboldal sütiket használ a weboldal működtetése, használatának 

megkönnyítése, a weboldalon végzett tevékenység nyomon követése és releváns ajánlatok 

megjelenítése érdekében.  

Mi is az a süti? 

A cookie (magyarul „süti”) egy olyan kisméretű adatcsomag, amit az internetes 

szolgáltatások a böngészőben tárolnak el. A hatékony és modern felhasználói élményt nyújtó 

online szolgáltatás működéséhez elengedhetetlen technológia, amelyet manapság minden 

böngésző támogat. 

Milyen sütiket és mire használ a weboldal? 

a) Alapműködést biztosító sütik 

Ezen sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak 

használatát, és látogatóink azonosítása nélkül gyűjtenek információt a használatáról. 

Süti Időtartam Leírás 

cookielawinfo-

checbox-analytics 
1 év 

Ez a süti (cookie) tárolja, hogy Ön hozzájárult-e az 

„Analitika” kategóriába sorolt sütik használatához 

a weboldal látogatása során. 

cookielawinfo-

checkbox-necessary 
1 év 

Ez a süti (cookie) tárolja, hogy Ön hozzájárult-e a 

„Szükséges” kategóriába sorolt sütik 

használatához a weboldal látogatása során. 

viewed_cookie_policy 1 év 

Ez a süti (cookie) tárolja, hogy Ön megtekintette-e 

és elfogadta-e valamilyen formában a weboldal 

"Sütibeállításokkal kapcsolatos információk" 

ablakát. 

CookieLawInfoConsent 1 év 

Ez a süti (cookie) tárolja, hogy Ön mikor adta 

hozzájárulását adott kategóriájú sütik 

használatához a weboldal meglátogatása során. 

 



b) Statisztikai célú sütik 

Ezen sütik a weboldal használatáról részletesebb, elemzési célú információszerzést 

tesznek lehetővé, így segítenek weboldalunk ügyfélfókuszú továbbfejlesztésében. 

Süti Időtartam Leírás 

_ga 

_ga_[ID] 
1 év 

A Google Analytics által létrehozott cookie. A Google 

Analytics által tárolt adatok nem alkalmasak arra, hogy Önt, 

mint magánszemélyt név szerint azonosítsuk, azonban egy 

későbbi látogatása során képes felismerni, hogy az Ön 

számítógépéről, az Ön által használt böngészővel valaki 

már járt a weboldalon korábban. 

 

Hogyan ellenőrizheti, és hogyan tudja kikapcsolnia a sütiket? 

Minden modern böngésző engedélyezi a sütik beállításának a változtatását. A legtöbb 

böngésző alapértelmezettként automatikusan elfogadja a sütiket, ezek a beállítások azonban 

általában megváltoztathatók, így a böngésző meg tudja akadályozni az automatikus elfogadást, 

és minden alkalommal fel tudja ajánlani a választás lehetőségét, hogy engedélyezi-e a sütiket. 

Felhívjuk figyelmét, hogy mivel a sütik célja weboldalunk használhatóságának és 

folyamatainak megkönnyítése vagy lehetővé tétele, a cookie-k alkalmazásának 

megakadályozása vagy törlése miatt előfordulhat, hogy nem tudja weboldalunk funkcióit teljes 

körűen használni, illetve, hogy a weboldal a tervezettől eltérően fog működni böngészőjében. 

A legnépszerűbb böngészők süti beállításairól az alábbi linkeken tájékozódhat: 

 Chrome 

 Firefox 

 Microsoft Internet Explorer 

 Microsoft Edge 

 Safari 

https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=hu
https://support.mozilla.org/hu/kb/sutik-informacio-amelyet-weboldalak-tarolnak-szami
https://support.microsoft.com/hu-hu/topic/cookie-k-t%C3%B6rl%C3%A9se-%C3%A9s-kezel%C3%A9se-168dab11-0753-043d-7c16-ede5947fc64d#ie%3Die-11
https://support.microsoft.com/hu-hu/windows/a-microsoft-edge-a-b%C3%B6ng%C3%A9sz%C3%A9si-adatok-%C3%A9s-az-adatv%C3%A9delem-bb8174ba-9d73-dcf2-9b4a-c582b4e640dd
https://support.apple.com/hu-hu/HT201265

