Cookie („Süti”) tájékoztató
1. A tájékoztató hatálya
Jelen szabályzat hatálya a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (székhely: 1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113.,
nyilvántartási szám: 01-03-0000031, képviseli: Győrffy Balázs országos elnök, e-mail: ugyfelszolgalat@nak.hu,
telefon: +36 80 900 365, a továbbiakban: NAK/weboldal üzemeltető) kezelésében lévő alábbi weboldalra
vonatkozik: https://www.naktechlab.hu/ (a továbbiakban: „weboldal”).
2. Ki a weboldal felhasználója?
Az, aki a weboldalra belép, illetve – amennyiben az lehetséges - azon regisztrál, és a weboldalon elérhető
szolgáltatást igénybe veszi, a weboldal funkcióit használja.
3. Mik azok a sütik?
A cookie (magyarul „süti”) egy olyan kisméretű adatcsomag, amit az internetes szolgáltatások a böngészőben
tárolnak el, tehát egy olyan mini fájl, amelyet betűk és számok alkotnak. A cookie-k segítségével képet kaphatunk
az adott felhasználó honlap-látogatási-, internet használati szokásairól, történetéről. Ez segíti a felhasználóbarát
honlap kialakítását, a látogatók online élményének növelését.
4. Sütik csoportosítása
A sütik származásuk (2.1.), feladatuk (2.2.), lejárati idejük (2.3.) szerint csoportosíthatók:
4.1. Belső és külső sütik
Belső cookie-k azok, melyeket az Ön által felkeresett honlap használ. A belső cookie-k által gyűjtött információkat
csak az adott honlap tudja feldolgozni és hasznosítani.
Egy honlap külső szolgáltatásokat is igénybe vehet, amelyek szintén használnak saját cookie-kat. Ezeket hívjuk
harmadik féltől származó cookie-knak. (weboldalunk esetében ilyen például a Google által használt süti).
4.2. Alapműködést biztosító, statisztikai, marketing célú és kényelmi sütik
Az alapműködést biztosító sütik a honlap működéséhez elengedhetetlenek. A honlap ezek nélkül nem vagy
hiányosan tud működni. Az ilyen sütik használatához nincs szükség az Ön külön hozzájárulására, ezek ugyanis a
weboldal üzemeltetőjének a weboldal megfelelő működéséhez szükséges jogos érdekére tekintettel külön
hozzájárulás nélkül is alkalmazhatók, az alkalmazásukra vonatkozó megfelelő tájékoztatás mellett.
A statisztikai célú sütik statisztikai adatokat gyűjtenek arról, hogy hogyan használja a honlapot (pl. miként görgeti
le a honlapot, mire klikkel, mit tekint meg). Ezek a sütik a honlap működéséhez nem elengedhetetlenül
szükségesek, így alkalmazásukra hozzájárulás esetén van lehetőség.
A marketing célú sütik célja személyre szabottan reklámok megjelenítése különböző reklámfelületeken. Ehhez a
süti elemzi, hogy Ön hol, hogyan, hányszor tekintette meg a honlapot, vagy például elemzi, hogy hol, hányszor
tekintette meg a videókat. Ezek a sütik az Ön hozzájárulása nélkül nem tudják Önt személy szerint beazonosítani,
azonban Önről egyéb információkat gyűjtenek, mint pl. hogy melyik oldalt nézte meg, a felhasználó a weboldal
mely részére kattintott.
Használatot támogató kényelmi sütik lehetővé teszik, hogy honlapunk megjegyezze, hogy milyen működési módot
választott (például: elfogadta a süti tájékoztatót és a kereső eredmény listájában kapott találatok milyen rendezési
mód alapján kerüljenek megjelenítésre). Ez annak érdekében történik, hogy a következő látogatás alkalmával ne
kelljen újra és újra elfogadnia a süti tájékoztatót vagy beállítania, hogy milyen rendezési elv szerint szeretné
megtekinteni az oldalon megjelenített tartalmakat. A preferenciákat tároló sütikben lévő információk nélkül
honlapunk kevésbé gördülékenyen ugyan, de működhet.
A sütik szerepéről szóló további hasznos tájékoztató elérhető az Európai Digitális Reklámszövetség honlapjáról:
https://www.youronlinechoices.com/hu/
4.3. Munkamenet és maradandó sütik

A maradandó sütik azok, melyek – a munkameneti sütikkel ellentétben – tartósan el vannak mentve az Ön
számítógépén, tehát nem törlődnek automatikusan, amikor Ön bezárja a böngészőprogramot. Ennek köszönhetően
a weboldal így képes Önt, mint visszatérő látogatót, felismerni. Alapvetően a maradandó sütik önmagukban nem
alkalmasak az Ön azonosítására, azonban az egyéb adatokkal összerendelve már képesek erre.
A munkamenet sütiket az Ön gépe (számítógép, mobileszköz, notebook, egyéb) ideiglenesen tárolja, azok
gyakorlatilag a munkamenete végével, illetve a böngészője bezárásával automatikusan törlődnek (például nem kell
ismételten kitöltenie egy információt), ezek célja legtöbbször az adatvesztés megakadályozása.
5. A sütik engedélyezése, letiltása:
Alapbeállítás esetén a böngészője fogadni tudja a cookie-kat, és egy listán tárolja őket. Ön bármikor törölheti a
weboldal látogatására használt eszközén eltárolt sütiket. További információkat a böngészőjének súgójában vagy
a lent felsorolt legnépszerűbb böngészők beállítására mutató linkeken talál.
A legnépszerűbb böngészők süti beállításait az alábbi linkeken érheti el:
•

Cookie settings in Firefox

•

Cookie settings in Internet Explorer

•

Cookie settings in Google Chrome

•

Cookie settings in Safari (OS X)

•

Cookie settings in Safari (iOS)

•

Cookie settings in Android

A http://www.networkadvertising.org/choices/ linken lehetőség van egyéb külső szolgáltatók Cookie-jainak a
letiltására is.
A Google Analytics sütik letiltására ezen a linken van lehetősége: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
6. A weboldal használatával gyűjtött személyes adatok
Amennyiben a weboldal felhasználó a weboldalon keresztül megnyíló aloldalon nem ad meg saját magára
vonatkozó adatot, illetve nem fogadja el az adatvédelmi tájékoztatóban foglaltakat, illetve nem nyomja meg a
„Jelentkezés” vagy „Beküld” gombot úgy a NAK a felhasználóra vonatkozó személyes adatot nem gyűjt vagy
kezel olyan módon, amely alapján a felhasználó személye beazonosítható lenne. Amennyiben a felhasználó a
fentiek szerint megküldi személyes adatait, akkor a NAK ezeket az adott felületen feltüntetett, a felhasználó által
megismert, megértett adatkezelési tájékoztatóban foglaltak szerint kezeli.
7. A weboldalon alkalmazott sütik típusai:
7.1. Google Analytics
Süti elnevezése

Adatkezelés célja

Adatkezelés
időtartama

Süti típusa

Adatkezelés
jogalapja

_gat

Látogatási statisztikák
begyűjtését teszi
lehetővé: Lekérdezési
sebesség korlátozása.

1 perc

Statisztikai

Felhasználó
hozzájárulása

_ga

Látogatási statisztikák
begyűjtését teszi
lehetővé:
Felhasználók
megkülönböztetése

2 év

Statisztikai

Felhasználó
hozzájárulása

_gid

Látogatási statisztikák
begyűjtését teszi
lehetővé:
Felhasználók
megkülönböztetése

24 óráig

Statisztikai

Felhasználó
hozzájárulása

7.2. Wix.com által alkalmazott sütik
Weboldalunkat a Wix.com közreműködésével hoztuk létre. Az Ön adatai a Wix.com adattárolóján, adatbázisain
és az általános Wix.com alkalmazásain keresztül tárolhatók. Vessen egy pillantást az alábbi táblázatra, és nézze
meg, hogy a Wix.com platform használatával létrehozott weboldal milyen sütiket alkalmaz. Részletes tájékoztató:
Süti elnevezése

Adatkezelés célja

Adatkezelés
időtartama

Süti típusa

Adatkezelés
jogalapja

bSession

Rendszerhatékonyság
mérésére szolgál

30 perc

Alapműködést
biztosító Wix
süti

jogos érdek

fedops.logger.defaultOverrides

Stabilitás és
hatékonyság
monitorozására
szolgál

12 hónap

Alapműködést
biztosító Wix
süti

jogos érdek

hs

Biztonsági célt
szolgál

Munkamenet
süti: látogatói
munkamenet
végéig

Alapműködést
biztosító Wix
süti

jogos érdek

ssr-caching

Annak a rendszernek
jelez, amelyből az
oldalt előállították

1 perc

Alapműködést
biztosító Wix
süti

jogos érdek

svSession

Ez azonosítja az
egyedi látogatókat, és
nyomon követi a
látogató
munkameneteit a
webhelyen.

2 év

Alapműködést
biztosító Wix
süti

jogos érdek

TS*

Biztonsági és csalás
megelőzési célt
szolgál

Munkamenet
süti: látogatói
munkamenet
végéig

Alapműködést
biztosító Wix
süti

jogos érdek

XSRF-TOKEN

Biztonsági célt
szolgál

Munkamenet
süti: látogatói
munkamenet
végéig

Alapműködést
biztosító Wix
süti

jogos érdek

fedops.logger.sessionId

Stabilitás és
hatékonyság
monitorozására
szolgál

12 hónap

Alapműködést
biztosító Wix
süti

jogos érdek

7.3. Egyéb harmadik felek által alkalmazott sütik:
Külső szolgáltatók (Facebook, Youtube, Google) is cookie-kat helyezhetnek el a felhasználó eszközén. A
weboldalon a Youtube által alkalmazott sütik:
CONSENT – Youtube. Ez a süti a felhasználók preferenciáit és egyéb információit tárolja. Ilyen információk
lehetnek az előnyben részesített nyelv, az oldalon megjelenítendő keresési eredmények száma, továbbá a
döntés, hogy a Google aktiválja-e a SafeSearch szűrőt. Élettartam: 20 év
YSC – Youtube: Ezt a sütit a YouTube olyan weboldalakra telepíti, ahova YouTube videókat ágyaztak be.
Lejárat: A munkamenet végén
VISITOR_INFO1_LIVE – Youtube: Ezt a sütit a YouTube telepíti a felhasználó sávszélességének
kiszámítására. Ezen információk alapján határozzák meg, hogy a felhasználó a lejátszó új vagy régi felületét
tudja-e használni. Élettartam: 1 év
PREF – Youtube: Ez a süti a felhasználók preferenciáit és egyéb információit tárolja. Ilyen információk
lehetnek az előnyben részesített nyelv, az oldalon megjelenítendő keresési eredmények száma, továbbá a
döntés, hogy a Google aktiválja-e a SafeSearch szűrőt. Élettartam: 10 év
Yt-remote-fast-check-period (Youtube.com): Tárolja a beágyazott YouTube-videó használata során a
felhasználó videolejátszó beállításait. Élettartam: munkamenet bezárásáig.
Yt-remote-session-app (Youtube): Tárolja a beágyazott YouTube-videó használata során a felhasználó
videolejátszó beállításait. Élettartam: munkamenet bezárásáig.
Yt-remote-session-name (Youtube): Tárolja a beágyazott YouTube-videó használata során a felhasználó
videolejátszó beállításait. Élettartam: munkamenet bezárásáig.
Yt-remote-connected-devices (Youtube): Tárolja a beágyazott YouTube-videó használata során a felhasználó
videolejátszó beállításait. Élettartam: maradandó süti.
Yt-remote-device-id (Youtube.com; Persistent): Tárolja a beágyazott YouTube-videó használata során a
felhasználó videolejátszó beállításait. Élettartam: maradansó süti.
A Felhasználók a
Google hirdetések kikapcsolására szolgáló oldalon
tilthatják le a
Google süik használatát. A http://www.networkadvertising.org/choices/ linken lehetőség van egyéb külső
szolgáltatók sütijeinek a letiltására is.

