
MAGYAR POSTA BEFEKTETÉSI ZRT. SÜTI (COOKIE) SZABÁLYZAT

Ahogy majdnem minden honlappal rendelkező cég, a Magyar Posta Befektetési Zrt. is használ sütiket a weboldalain.

Mi is az a süti?
A süti (cookie) egy kis fájl, ami akkor kerül a számítógépre, amikor Ön egy webhelyet látogat meg, majd a böngészőprogram 
minden oldalmegtekintéskor visszaküldi a szervernek a benne tárolt információcsomagot. A sütikben tárolt adatok anonimek, 
vagyis személyhez nem köthetőek. 

Mire használjuk a sütiket?
•  Információgyűjtésre arról, hogy Ön hogyan használja a weboldalt, pl. hogy annak melyik részeit látogatja vagy használja legin-

kább. Így megtudhatjuk, hogyan biztosítsunk Önnek még jobb felhasználói élményt, ha ismét meglátogatja oldalunkat.
•  Weboldalunk fejlesztéséhez.
•  Néhány általunk használt süti elengedhetetlen az egyes szolgáltatások megfelelő működéséhez.
•  A célzó- és hirdetési sütiknek az a célja, hogy általuk még inkább az Önt érdeklő vagy az Ön számára fontos hirdetések jelen-

jenek meg a weboldalakon. Ezek a sütik szintén nem tudják Önt személy szerint beazonosítani. Például olyan információkat 
gyűjtenek, hogy melyik oldalt nézte meg a látogatónk, a weboldal mely részére kattintott, hány oldalt keresett fel – mindezt az 
Ön érdeklődésére számot tartó tartalmak megismerése érdekében.

•  Honlapunk a Google AdWords remarketing szolgáltatásának sütijeit is használja azért, hogy az oldalra látogatókat később 
a Google Display hálózatába tartozó weboldalakon személyre szabott hirdetésekkel érje el. Ezeket a sütiket Ön a Google 
hirdetési beállítások kezelőjében tilthatja le, az ott található utasítások szerint.

•  A Google Analytics sütiket arra használjuk, hogy információt gyűjtsünk arról, hogyan használják látogatóink a weboldalunkat. 
Ezek a sütik sem tudják Önt személy szerint beazonosítani (az éppen használt IP címet is csak részben rögzítik). A célzó- és 
hirdetési sütikhez hasonló információkat gyűjtenek: például, hogy melyik oldalt nézte meg a látogatónk, a weboldal mely 
részére kattintott, hány oldalt keresett fel, milyen hosszú volt az egyes munkamenetek megtekintési ideje, és melyek voltak az 
esetleges hibaüzenetek – mindezt weboldalunk fejlesztésének, valamint a felhasználók számára biztosított élmények javításá-
nak céljával. A Google Analytics sütikről további tudnivalókat itt olvashat: Google Analytics cookies 

 
Hogyan ellenőrizheti és hogyan tudja kikapcsolnia a sütiket ?
Minden modern böngésző engedélyezi a sütik beállításának változtatását. A legtöbb böngésző automatikusan elfogadja  
a sütiket, de ezek általában megváltoztathatóak, hogy megakadályozza az automatikus elfogadást: minden alkalommal fel-
ajánlja a választás lehetőségét, hogy szeretné-e a sütiket engedélyezni, vagy sem.
Felhívjuk figyelmét, hogy mivel a sütik célja weboldalunk használhatóságának és folyamatainak megkönnyítése, lehetővé téte-
le, a sütik alkalmazásának megakadályozásával vagy törlésével előfordulhat, hogy látogatóink nem lesznek képesek webolda-
lunk funkcióinak teljes körű használatára, illetve hogy a weboldal a tervezettől eltérően fog működni böngészőjében.

A legnépszerűbb böngészők süti beállításairól az alábbi linkeken tájékozódhat:
•  Google Chrome
•  Firefox
•  Microsoft Internet Explorer 11
•  Microsoft Internet Explorer 10
•  Microsoft Internet Explorer 9
•  Microsoft Internet Explorer 8
•  Safari

Adatvédelmi tájékoztatás
A következőkben összefoglaljuk a sütikre vonatkozó fontosabb adatvédelmi információkat:

Süti típusa Adatkezelés jogalapja Adatkezelés célja Adatkezelés időtartama
Munkamenet sütik Az elektronikus kereskedelmi 

szolgáltatások, valamint az in-
formációs társadalmi szolgál-
tatások egyes kérdéseiről szó-
ló 2001. CVIII. törvény (Elker. 
tv.) 13/A. § (3) bekezdésében 
foglalt rendelkezése.

A honlap megfelelő műkö-
désének biztosítása.

A vonatkozó látogatói munka-
menet lezárásáig tartó időszak.

Használatot elősegítő sütik Az Ön hozzájárulása. A felhasználói élmény nö-
velése, a honlap használatá-
nak kényelmesebbé tétele.

6 hónap

Google Analytics Az Ön hozzájárulása. Információt gyűjteni azzal 
kapcsolatban, hogyan hasz-
nálják látogatóink a web- 
oldalunkat.

Az Analytics süti fajtájától  
függően:
- 2 év
- 1 nap
- 6 hónap

https://www.google.com/settings/u/0/ads/authenticated
https://www.google.com/settings/u/0/ads/authenticated
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage
https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=hu
https://support.mozilla.org/hu/kb/sutik-informacio-amelyet-weboldalak-tarolnak-szami?redirectlocale=hu&redirectslug=S%C3%BCtik+kezel%C3%A9se
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
https://support.apple.com/kb/index?page=search&q=cookies%20safari

