
Tájékoztató a sütik használatáról 
(Cookie Policy) 
A Nyitott ház Kft. által üzemeltetett weboldalakra való belépéssel, ha ezt az Ön (a látogató) által 
használt böngésző beállítások engedik, a weboldal automatikusan ún. számítógépes „sütiket” 
(cookie) hoz létre. 

Mi a süti (cookie)? 
A süti (cookie) egy kisméretű fájl, amely akkor kerülhet a számítógépre vagy a böngészésre 
használt más eszközre, amikor Ön egy Weboldalt látogat meg. A sütik számtalan funkcióval 
rendelkeznek, többek között azonosítják felhasználóhoz tartozó munkamenetet a szerveren, 
megjegyzik a látogató egyéni beállításait, információt gyűjthetnek a látogató szokásairól a 
weboldalon, felhasználásra kerülhetnek a honlapon és más weboldalakon található reklámtartalmak 
optimalizációjához, felhasználásra kerülnek pl. az online keresők használatakor, és általánosságban 
megkönnyítik a Weboldal használatát az Ön számára. 

A süti egy információcsomag, amelyet az adott webszerver küld a böngészőnek, majd a böngésző 
visszaküld a szervernek minden, a szerver felé irányított kérés alkalmával. A sütik "passzívak", azaz 
nem tartalmaznak futtatható állományokat, vírusokat, illetve kémprogramokat (spyware), valamint 
nem férnek hozzá az Ön merevlemezének adataihoz. Mivel azonban az Ön igényeire és navigálási 
előzményeire vonatkozó információkat tárolnak, így számos antivírus program a sütiket 
folyamatosan törlésre ítéli a különféle számítógép-átvizsgálási folyamatok (teljes rendszervizsgálat, 
valós idejű védelem) során. Általában a böngészőkben olyan adatbiztonsági beállítások vannak, 
melyek lehetővé teszik adott oldalak által elhelyezett sütik többszintű elfogadását, azok 
érvényességi idejének meghatározása és automatikus törlése mellett. 

A sütik használatának elfogadása, engedélyezése nem kötelező. Ön vissza tudja utasítani a sütik 
használatát a honlap eléréséhez használt böngészője beállításain keresztül, azonban ilyen esetben, 
sütik nélkül nem tudja majd maradéktalanul kihasználni a Weboldal minden funkcióját, 
szolgáltatását, illetve ezek alkalmazása nélkül az üzemeltető (Adatkezelő) sem tudja garantálni 
Önnek a Weboldal teljes körű használatát. 

Az oldalon használt sütik 
Tájékoztatjuk, hogy ezek a sütik önmagukban nem tudják a látogatót személy szerint beazonosítani. 

Amire a jelen weboldal használja a sütiket: 

azonosítja a szerver felé a munkamenetet, a keresők és egyéb folytonosságot igénylő 
szolgáltatásaink számára; 

tárolja milyen funkciókat, szolgáltatásokat vett igénybe; 

konverzió követésre és hirdetés optimalizálásra; 

látogatási statisztikák készítéséhez; 



Azaz a sütiket alapvetően információ gyűjtésre használjuk fel a még jobb és minőségi felhasználói 
élmény biztosítása és honlapunk fejlesztése céljából. 

Ezen sütik egy része feltétlenül szükségesek ahhoz, hogy a felhasználók böngészhessék 
honlapunkat, maradéktalanul és zökkenőmentesen használhassák annak funkciót, a honlapunkon 
keresztül elérhető szolgáltatásokat. Ezek az ún. munkamenet sütik, melyek többek között lehetővé 
teszik a látogató által adott oldalon, funkcióban vagy szolgáltatásban végzett műveletek 
megjegyzését egy látogatás során. Ezen sütik érvényességi ideje kizárólag az aktuális látogatásra 
vonatkozik, a munkamenet végeztével, illetve a böngésző bezárásával a sütik e fajtája 
automatikusan törlődik a számítógépről, illetve a böngészésre használt más eszközről, ha az így van 
beállítva. 

A honlapon használt harmadik fél általi 
sütik 
A web és a sütik működési alapelvei miatt, az oldal használata során létrejöhetnek egyéb harmadik 
fél általi sütik is, melyekre a weboldal üzemeltetőjének nincs ráhatása. 

A cookei-k tárolását a felhasználó a böngészőjének megfelelő beállításával megakadályozhatja. 
Megakadályozhatja továbbá, hogy a Google gyűjtse és feldolgozza a cookie-k általi, a Felhasználó 
weboldalhasználattal kapcsolatos adatait (beleértve az IP-címet is), ha letölti és telepíti a következő 
linken elérhető böngésző plugint. https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=hu 

Google Analytics statisztikai szolgáltatása 

A Weboldalon alkalmazuk a Google Analytics alkalmazást, amely a Google Inc. webelemző 
szolgáltatása. A Google Analytics szövegfájlokat (cookie-kat) használ, amelyek automatikusan 
lementődnek a felhasználó számítógépére, ezáltal elősegítik a felhasználó által látogatott Weboldal 
látogatásának elemzését. 

A Google Analytics sütik információt gyűjtenek arról, hogy használják a Felhasználók a Weboldalt. 
Ezek a sütik nem tudják Önt személy szerint beazonosítani (az éppen használt IP címet is csak 
részben rögzítik). Ezek a sütik olyan statisztikai információkat gyűjtenek, mint pl. mely oldalt nézte 
meg a látogató, a Weboldal mely részére kattintott, hány oldalt keresett fel, milyen hosszú volt az 
egyes munkamenetek megtekintési ideje, melyek voltak az esetleges hibaüzenetek. Mindezt a 
Weboldal fejlesztésének, valamint az Ön számára biztosított élmények javítása céljából használjuk 
fel. 

Ezen sütik szintén lejáratukig a látogató számítógépén vagy böngészésre használt más eszközén, 
annak böngészőjében maradnak, illetve amíg a látogató nem törli őket. 

Google AdWords és Remarketing szolgáltatása 

Az Adatkezelő a GoogleAdWords nevű reklámprogramot használja, annak keretein belül igénybe 
veszi a Google konverziókövető szolgáltatását. A konverziókövetés a Google Inc. 
elemzőszolgáltatása. 

A Google AdWords konverziókövetés célja, hogy mérni tudjuk az AdWords hirdetések 
hatékonyságát. Ezt a Felhasználó számítógépén vagy böngészésre alkalmas más eszközén 
elhelyezett sütik segítségével teszi, amelyek 30 napig léteznek, és amelyek nem gyűjtenek 
személyes adatokat, így általuk a Felhasználó) nem azonosítható. 

A Weboldal a Google AdWords remarketing szolgáltatásának követő kódját is használja, annak 
érdekében, hogy a Weboldalra látgatókat később a Google Display hálózatába tartozó 

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=hu


Weboldalakon személyre szabott hirdetésekkel érje el. A google Remarketing program 
használatával a Google Analytics megszokott adatai mellett a DoubleClick sütik adatait is gyűjti. A 
DoubleClick sütik révén lehet használni a remarketing szolgáltatást. 

Ezeket a sütiket Ön a Google hirdetési beállítások kezelőjében tilthatja le az ott található utasítások 
szerint. 

További információ, valamint a Google adatvédelmi nyilatkozata az alábbi oldalon érhető 
el: www.google.de/policies/privacy/ 

Facebook Pixel 

Facebook pixelt használunk a Facebook-hirdetések hatékonyságának növelésére, egyéni 
célközönség létrehozása céljából. A Facebook pixel a Weboldal forráskódjába elhelyezett 
kódrészlet, melynek alkalmazásával a Facebook lehetőséget kap arra, hogy a felhasználók 
tevekénységet a Weboldalon nyomon kövesse süti használatával. Segítségével olyan felhasználók 
számára jeleníthetjük meg a hirdetést, akiket érdekelhetnek a szolgáltatások, vagyis optimalizálni 
tudjuk a hirdetések megjelenítését. A Facebook pixel segítségével készült remarketing listák nem 
alkalmasak személyazonosításra. A látogató személyes adatait nem tartalmazzák, kizárólag a 
böngésző szoftvert azonosítják. 

További információk: 

A Google süti kezelési irányelveiről 

A Google hirdetésekkel kapcsolatos adatvédelmi irányelveiről 

A Google Analytics süti használatáról (angol) 

A Facebook süti kezelési irányelvei 

Sütik letiltása 
A sütik alkalmazását a saját internet böngészőjében törölheti, illetve letilthatja az adott böngésző 
adatvédelmi beállításai között. Ehhez segítséget az alábbi linkeken talál: 

Google Chrome 

Mozilla Firefox 

Opera 

Apple Safari 

Microsoft Internet Explorer 11 

Microsoft Internet Explorer 10 

Microsoft Internet Explorer 9 

Microsoft Internet Explorer 8 

 

https://www.google.com/settings/u/0/ads
https://www.google.de/policies/privacy/
https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=hu
https://policies.google.com/technologies/ads?hl=hu
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage
https://www.facebook.com/policies/cookies/
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=hu
https://support.mozilla.org/hu/kb/weboldalak-altal-elhelyezett-sutik-torlese-szamito
http://help.opera.com/Windows/10.00/hu/cookies.html
https://support.apple.com/kb/PH19214?locale=hu_HU
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
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-8
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