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ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ A SÜTIKRŐL 

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011.évi CXII. törvénynek (Info tv.) és 

az EU 2016/679 Általános Adatvédelmi Rendeletének (GDPR) történő megfelelés biztosítása érdekében, 

személyes adatok megbízásból történő feldolgozása vonatkozásában. 

Adatkezelő: Agrármarketing Centrum Nonprofit Kft.  

Székhelye: 1012 Budapest Kuny Domokos utca 13-15. II. emelet 

Levelezési cím: 1253 Budapest Pf. 66. 

Telefon: +36 1 450 8888 

Fax: +36 1 790 1093 

Elektronikus levélcím: amc@amc.hu 

Honlap: www.amc.hu 

Webhelyünkön a lehető legteljesebb felhasználói élmény érdekében, valamint statisztikai és marketing célból 

adatokat (sütiket/cookie-kat) tárolunk az oldal látogatóiról. A sütik az információt az ön böngészőjében tárolják, 

a feladatuk pedig például az, hogy felismerjék önt, amikor később visszatér erre a weboldalra. 

A sütiket a rendszer az Ön gépén tárolja. A sütibeállításokkal kapcsolatban felhívjuk a figyelmét arra, hogy a 

böngészők alapbeállítása szerint a sütik használata megengedett. A sütiket Ön törölheti a számítógépéről, illetve 

beállíthatja böngészőjét úgy, hogy azok alkalmazását letiltsa. A sütik tiltásával előfordulhat, hogy az oldal 

működése nem lesz teljes értékű. 

A sütik nekünk, az oldal üzemeltetőinek is segítenek megérteni, hogy a felhasználók a webhely mely részeit tartják 

a leghasznosabbnak, a leginkább használhatónak. 

Milyen információkat gyűjtünk a webhely használatakor? 

Az automatikusan rögzített adatokat a rendszer – az Ön külön nyilatkozata vagy egyéb cselekménye nélkül – 

webhelyünk meglátogatáskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. Ezeket az adatokat semmilyen más, 

személyes felhasználói adattal nem kapcsoljuk össze, azaz Ön ezen adatok alapján nem azonosítható be. Az ilyen 

adatokhoz kizárólag a sütiket kezelő külső szolgáltatók és mi férünk hozzá. 

A sütik tulajdonságai, funkciói 

SZÜKSÉGES SÜTIK Ezek a sütik elsősorban az oldal megfelelő működéséhez szükségesek. Ezen 

túl analitikai mérésekre, illetve az oldalon futó hirdetések megjelenítésére 

szolgálnak. 

FUNKCIONÁLIS SÜTIK Ezek a sütik lehetőséget biztosítanak arra, az érdeklődési körének megfelelő 

hirdetéseket jelenítsünk meg Önnek. 

KÉNYELMI SÜTIK Ajánlott beállítás. Ezek a sütik lehetőséget biztosítanak arra, hogy az oldal 

használatát elemezve személyre szóló tartalmakat és hirdetéseket 

jelenítsünk meg, vagy küldjünk Önnek, illetve az elemzéseket felhasználva 

továbbfejlesszük szolgáltatásainkat. 

STATISZTIKAI SÜTIK A statisztikai süti visszajelzést nyújtanak a weboldal tulajdonosának, hogy 

átlássa, a látogatók milyen tartalmat kedvelnek a weboldalon. Az adatok 
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nem kapcsolódnak konkrét személyhez. Oldalunkon a Google Analytics 

webanalitikai rendszer sütijeit használjuk. 

MARKETING CÉLÚ SÜTIK A marketing sütik weboldalakon átívelően követik nyomon a 

felhasználókat, például hirdetések megjelenítése, mindezt azért, hogy 

számukra releváns tartalmat mutassanak. (A Google-nek, Facebook-nak, 

Youtube-nak, Twitter-nek, Instagram-nak vannak ilyen sütijei.) 

Webhelyünkön a következő sütiket használjuk: 

PHPSESSID - (Session alapú, egyedi munkamenet azonosító) 

isMobile - (Cookie alapú, mobileszköz vizsgálat során használjuk) 

siteCookie - (Cookie alapú, belső rendszer statisztikához használjuk) 

VoteCookie - (Cookie alapú, szavazás beküldésénél használjuk) 

Hogyan használjuk a sütik által gyűjtött információkat? 

A fent említett technológiákkal gyűjtött adatok alapvetően nem használhatók fel az Ön azonosítására, és csak 

akkor kapcsoljuk össze ezen adatokat egyéb, esetlegesen azonosításra alkalmas adattal, ha Ön kifejezetten 

hozzájárul ahhoz, hogy Önnel kapcsolatban azonosításra alkalmas (statisztikai célú) sütiket alkalmazzunk. 

Az ilyen adatok felhasználásának elsődleges célja, hogy webhelyünket megfelelően működtetni tudjuk. 

Ehhez szükséges különösen: 

• az egyes munkamenetek megkülönböztetése,  

• webhelyünk látogatási adatainak nyomon követése,  

• és a webhelyünk használatával kapcsolatos esetleges visszaélések kiszűrése. 

Felhasználhatjuk még ezeket az információkat arra, hogy felhasználási folyamatokat, tendenciákat elemezzünk, 

illetve webhelyünk működését javítsuk, fejlesszük, továbbá, hogy átfogó forgalmi adatokat szerezzünk 

webhelyünk teljes használatról. 

Felhasználhatjuk az így nyert információkat arra, hogy webhelyünk használatáról statisztikákat állítsunk fel, 

ezeket elemezzük. 

Lehetőség a sütik kikapcsolására 

Ha nem szeretné, hogy a fentiekben írt információkat gyűjtsenek Önről webhelyünk használatakor, az internetes 

böngészője beállításaiban részben vagy egészben kikapcsolhatja a sütik használatát, vagy módosíthatja a 

sütibeállításokat. 

A legnépszerűbb böngészők süti beállításairól az alábbi linkeken tájékozódhat: 

• Google Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=hu 

• Firefox: https://support.mozilla.org/hu/kb/sutik-engedelyezese-es-tiltasa-amit-weboldak-haszn 

• Microsoft Internet Explorer 11: http://windows.microsoft.com/hu-hu/internet-explorer/delete-manage-

cookies#ie=ie-11 

• Microsoft Internet Explorer 10: http://windows.microsoft.com/hu-hu/internet-explorer/delete-manage-

cookies#ie=ie-10-win-7 

• Microsoft Internet Explorer 9: http://windows.microsoft.com/hu-hu/internet-explorer/delete-manage-

cookies#ie=ie-9 

https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=hu
https://support.mozilla.org/hu/kb/sutik-engedelyezese-es-tiltasa-amit-weboldak-haszn
http://windows.microsoft.com/hu-hu/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11
http://windows.microsoft.com/hu-hu/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11
http://windows.microsoft.com/hu-hu/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-10-win-7
http://windows.microsoft.com/hu-hu/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-10-win-7
http://windows.microsoft.com/hu-hu/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-9
http://windows.microsoft.com/hu-hu/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-9
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• Microsoft Internet Explorer 8: http://windows.microsoft.com/hu-hu/internet-explorer/delete-manage-

cookies#ie=ie-8 

• Microsoft Edge: http://windows.microsoft.com/hu-hu/windows-10/edge-privacy-faq 

• Safari: https://support.apple.com/hu-hu/HT201265 

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy előfordulhat, hogy bizonyos webhelyfunkciók vagy szolgáltatások nem fognak 

megfelelően működni sütik nélkül. 

Google Analytics letiltó böngésző bővítmény: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en 

http://windows.microsoft.com/hu-hu/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-8
http://windows.microsoft.com/hu-hu/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-8
http://windows.microsoft.com/hu-hu/windows-10/edge-privacy-faq
https://support.apple.com/hu-hu/HT201265
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

