
Internetes süti (cookie) tájékoztató (a továbbiakban: süti) 
A honlapunk megfelelő működése érdekében bizonyos esetekben kis méretű fájlokat 
helyezünk el az Ön számítógépes eszközén. 

Mi az a süti? 
A süti egy kisméretű szöveges fájl, amely akkor kerül a számítógépére, amikor Ön 
meglátogat egy weboldalt. A sütik többféle funkcióval rendelkeznek, többek között 
információt gyűjtenek, megjegyzik a felhasználói beállításokat, lehetőséget adnak a 
weboldal tulajdonosának a felhasználói szokások megismerésére a felhasználói 
élmény növelésére. 

Személyes adatai kezelésének jogalapját az EU általános adatvédelmi rendeletének 
6. cikke (1) bekezdésének a) pontja szerinti hozzájárulása képezi. Ön hozzájárulását 
az „Elfogadom” gombra kattintva tudja megadni. A hozzájárulás megtagadása esetén 
nem lehetséges a hozzájáruláshoz kötött szolgáltatást igénybe venni. A 
hozzájárulását bármikor visszavonhatja, ez azonban nem érinti a visszavonást 
megelőző adatkezelés jogszerűségét. A visszavonás az alábbiak szerint történik: 

Az Adatkezelő tájékoztatja az Érintetteket arról, hogy az internetes sütiket Ők maguk 
is letilthatják, törölhetik, azonban ebben az esetben esetlegesen egyes funkciók nem 
lesznek elérhetőek. A sütik letiltását az Érintett az egyes webböngészőkben az alábbi 
módokon tudja megtenni: 

Internet Explorer: 
https://support.microsoft.com/hu-hu/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-

cookies 

Microsoft Edge: 
https://support.microsoft.com/hu-hu/help/4027947/microsoft-edge-delete-cookies 

Chrome: 
https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=hu 

Firefox: 
https://support.mozilla.org/hu/kb/weboldalak-altal-elhelyezett-sutik-torlese-szamito 

Safari: 
https://support.apple.com/hu-hu/guide/safari/sfri11471/mac 

Opera: 
https://help.opera.com/en/latest/web-preferences/#cookies 

Az egyes sütikre vonatkozó bővebb információt az alábbiakban olvashat. 

 

Milyen különféle típusú sütik léteznek? 

Feltétlenül szükséges sütik: Az ilyen sütik nélkülözhetetlenek a weboldal megfelelő 
működéséhez. 
Ezen sütik elfogadása azért szükséges, mert az Adatkezelő garantálni tudja a 
weboldal elvártaknak megfelelő működését. Ezek a sütik nem gyűjtenek személyes 
adatokat. Feltétlenül szükséges sütik például a teljesítmény sütik, amelyek 
információt gyűjtenek arról, hogy a weboldal megfelelően működik-e, működésében 
tapasztalhatók-e hibák. 
Funkcionális sütik: Ezek a sütik biztosítják a weboldal az Önök igényeire szabott 
következetes megjelenését, és megjegyzik az Önök által választott beállításokat 
(például: szín, betűméret, elrendezés). 

https://support.microsoft.com/hu-hu/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
https://support.microsoft.com/hu-hu/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
https://support.microsoft.com/hu-hu/help/4027947/microsoft-edge-delete-cookies
https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=hu
https://support.mozilla.org/hu/kb/weboldalak-altal-elhelyezett-sutik-torlese-szamito
https://support.apple.com/hu-hu/guide/safari/sfri11471/mac
https://help.opera.com/en/latest/web-preferences/#cookies


Statisztikai sütik: Segítenek a webhelyek tulajdonosainak megérteni, hogy a 
látogatók miként hatnak a weboldalakra azáltal, hogy névtelenül gyűjtik és jelentik az 
információkat. 

Marketing (reklám) sütik: A marketing sütiket a weboldalak látogatóinak nyomon 
követésére használják. A cél az, hogy olyan hirdetéseket jelenítsenek meg, amelyek 
relevánsak, érdekesek és értékesek az adott felhasználó számára. 
Harmadik fél által biztosított sütik: Előfordulhat, hogy a weboldalon bizonyos 
szolgáltatások igénybevételének esetén megjelenik olyan, harmadik fél által 
biztosított süti, amely lehetővé teszi egy adott tartalom megosztását, feldolgozását. 
Ilyen, amikor az Adatkezelő az adatbázisának a vállalatirányítási rendszer keretében 
történő működtetéséhez igénybe vett Adatfeldolgozó sütijét/sütijeit alkalmazza. 
 

A következő link seegítségével, letilthatja ás engedélyezheti a különböző célokra 

szolgálsó sütiket: 
Sütik kezelése 

 

Az Adatkezelő által alkalmazott sütik: 
rotower.greendropsfarm.com: 
WordPress munkamenet süti – lejárati idő: ahogy a böngészési folyamat véget ér 
PHPSESSID – munkamenet süti, lejárati idő: ahogy a böngészési folyamat véget ér 

youtube.com: 
GPS – Egyedi azonosítót regisztrál a mobil eszközökön a földrajzi GPS-helyzet 
alapján történő nyomon követés lehetővé tétele érdekében, lejárati idő: 30 perc 
VISITOR_INFO1_LIVE – A YouTube által beállított süti, amely méri a sávszélességet 
annak meghatározására, hogy megkapja-e az új lejátszó felületét, vagy a régit, 
lejárati idő: ahogy a böngészési folyamat véget ér 
YSC – Ezt a sütit a YouTube videoszolgáltatás állítja be a beágyazott YouTube-
videókat tartalmazó oldalakon, lejárati idő: ahogy a böngészési folyamat véget ér 

Google Analitika: 

_ga, _gat, _gid – Google Analitika süti, célja információ gyűjtése azzal kapcsolatban, 
hogyan használják látogatóink weboldalunkat 

WooCommerce: 

woocommerce_cart_hash, woocommerce_items_in_cart: munkamenet sütik, 
segítenek a WooCommerce-nek meghatározni, hogy mikor módosul a kosár tartalma 

wp_woocommerce_session_: lejárati idő: 2 nap, mindegyik ügyfél számára egyedi 
kódot tartalmaz, így tudja, hogy hol található az egyes vásárlók kosár adatai az 
adatbázisban. 

  

WPML: 

wp-wpml_current_language: A jelenlegi nyelvet tárolja. 

 

https://greendropsfarm.com/suti-tajekoztato/

