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TÁJÉKOZTATÓ A SÜTIK (COOKIE-K) ALKALMAZÁSÁRÓL 
rendezvenybiblia.hu 

 
1. Az Adatkezelő 
 
RendezvényBiblia Kft. 
székhely: 1125 Budapest, Istenhegyi út 50-52. A. ép. félemelet 4. 
képviseli: Varga Péter ügyvezető 
postai cím: 1125 Budapest, Istenhegyi út 50-52. A. ép. félemelet 4. 
e-mail: ugyfelszolgalat@rendezvenybiblia.hu 
 
Amennyiben a sütit más üzemelteti (pl.: Facebook) a sütiben rögzített adatok megküldésre kerülnek az 
üzemeltető felé. Az ilyen üzemeltetők külön, tőlünk független adatkezelők. Az adatkezelési 
tájékoztatójuk elérhetőségét az adott süti leírásában tüntettük fel. 
 
2. Mi az a süti? 
 
A süti (cookie) egy olyan kisméretű szövegfájl, amely a számítógép vagy a mobil eszköz merevlemezén 
tárolódik a sütiben beállított lejárati ideig és a későbbi látogatásokkor aktiválódik (visszajelez a 
webkiszolgálónak). A honlapok sütiket használnak azzal a céllal, hogy rögzítsék a látogatással kapcsolatos 
információkat (meglátogatott oldalak, az oldalakon töltött idő, böngészési adatok, kilépések, stb.), illetve 
a személyes beállításokat. Ez az eszköz segít a felhasználóbarát honlap kialakításában, a látogatók online 
élményének fokozása érdekében.  
 
A sütiket idejük, feladatuk és származásuk alapján az alábbiak szerint különböztetjük meg:  
 
2.1. Munkamenet és állandó sütik 
A sütik lejárati idejük szerint két típusát különböztetjük meg: “munkamenet sütik” és “állandó sütik”.  
 
A “munkamenet sütik” (session cookie) a számítógép, notebook vagy mobileszköz csak ideiglenesen 
tárolja, mindaddig, amíg a látogató el nem hagyja az adott honlapot; ezek a sütik segítenek a rendszernek, 
hogy információt jegyezzen meg, így nem kell ismételten megadni vagy kitölteni az adott információt. A 
munkamenet sütik érvényességi ideje kizárólag a felhasználó aktuális munkamenetére korlátozódik, céljuk 
az adatvesztés megakadályozása (például egy hosszabb űrlap kitöltése során). A munkamenet végeztével, 
illetve a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a látogató számítógépről. 
 
A “állandó sütik” (persistent cookie) a honlap elhagyását követően is tárolódnak a számítógépen, 
notebookon vagy mobileszközön. Ezen sütik segítségével a honlap felismeri a látogatót, mint visszatérő 
látogatót. Minden olyan esetben, ahol a felhasználó hitelesítése elengedhetetlen – pl. webáruház, 
netbank, webmail – a helyes működés szükséges feltételei. A maradandó sütik önmagukban nem 
hordoznak személyes adatot és csak a kiszolgáló adatbázisában tárol összerendeléssel együtt alkalmasak 
a felhasználó azonosítására. Az állandó sütik lejárati idejét a süti leírásánál tüntettük fel.  

 
2.2. Saját és külső sütik 
Amennyiben a mi webszerverünk telepíti az eszközre a sütit, saját sütiről beszélhetünk, míg ha a süti 
forrása külső szolgáltató (pl.: Google) által az érintett honlapba befűzött kód, külső sütiről van szó. 
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2.3. Szükséges, statisztikai és marketing sütik 
A „szükséges süti” a honlap működéséhez elengedhetetlen funkciókat biztosít. (Ilyen pl.: űrlap kitöltési 
segédlet) Mivel a süti nélkül a honlap nem működhet, a használatához nincs szükség a látogató 
hozzájárulására. 
 
A „statisztikai süti” statisztikai adatokat gyűjt arról, hogyan használja a látogató a honlapot, mely témákat 
tekint meg, mire klikkel, hogyan görgeti a honlapot. Innen tudjuk pl.: mely cikkek a legnézettebbek. Az 
ilyen süti használata nem elengedhetetlen, így alkalmazásához a látogató hozzájárulására van szükség. 
 
A „marketing süti” célja a célzott, személyre szabott reklámok megjelenítése a különböző 
reklámfelületeken (pl.: Google, Facebook). Ez a süti elemzi pl.: a honlap megtekintésének módját, helyét, 
rögzíti a látogatások számát, a megtekintett videókat.  
 
A sütik pontos feladatát a leírásban jelezzük. 
 
3. Milyen sütit használunk? 
 
3.1. Statisztikai adatokat gyűjtő sütik  
Az adatkezelés jogalapja: A látogató hozzájárulása, amelyet a honlapon felugró ablakban ad meg. A 
hozzájárulás bármikor visszavonható, a visszavonás azonban nem érinti az azt megelőző adatkezelés 
jogszerűségét. Visszavonás esetén nem kapunk adatot a böngészésre vonatokozóan. 

név cél adatkezelési 
idő 

Sütiszolgáltató 
(adatkezelési tájékoztató) 

_ga Ez a cookie figyeli, hogyan használja a 
látogató a honlapot, mely témákat tekint 
meg, mire klikkel, hogyan görgeti a 
honlapot, mely oldalakat látogat meg. 
 

2 (Kettő) év Saját süti 

_gat 
_gid 

1 (Egy) nap 

sc_anonymous_id Névtelen azonosító. A média tartalmakat 
megtekintők/meghallgató személy kiléte 
így rejtve marad. 

10 év Soundcloud.com 
Tájékoztatás az 
adatkezelésről: 
https://soundcloud.com/p
ages/privacy 

 
3.2. Marketing célú cookiek 
Az adatkezelés jogalapja: A látogató hozzájárulása, amelyet a honlapon felugró ablakban ad meg. A 
hozzájárulás bármikor visszavonható, a visszavonás azonban nem érinti az azt megelőző adatkezelés 
jogszerűségét. Visszavonás esetén nem kapunk adatot a böngészésre vonatokozóan. 

név Cél adatkezelési 
idő 

Sütiszolgáltató 
(adatkezelési tájékoztató) 

_fbp A személyre szabott facebook hirdetések 
megjelenítését segíti. 
 

3 (Három) 
hónap  

Saját süti 

fr 
 

Facebook 
Tájékoztatás az 
adatkezelésről: 
https://www.facebook.com/
privacy/explanation 

tr A látogatás 
idejéig tart 
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IDE A látogató lépéseit elemzi az egyes 
reklámokra történő klikkelések után, annak 
érdekében, hogy mérje a reklámok 
hatékonyságát és személyre szabott 
hirdetéseket jelenítsen meg a Google reklám 
felületeken. 

1 (Egy) év Google (Doubleclick) 
 
Tájékoztatás az 
adatkezelésről: 
https://support.google.com
/admanager/answer/28390
90?hl=hu 
 
https://policies.google.com/
privacy?hl=hu 
 

test_cookie A honlap a látogatása során a rendszer a 
cookie segítségével beazonosítja, hogy a 
látogató böngészője támogatja-e a sütik 
használatát. 

1 (egy) nap 

GPS A mobileszközben lévő GPS alapján területi 
alapon jeleníti meg a reklámokat. 

1 (egy) nap  Google (Youtube) 
 
Tájékoztatás az 
adatkezelésről: 
https://policies.google.com/
privacy?hl=hu 
 
https://policies.google.com/
technologies/product-
privacy?hl=hu 

VISITOR_INFO1_L
IVE 

A látogató sávszélességét azonosítja be.  179 
(Százhetvenkil
enc) nap 

YSC A megnézett youtube videókról vezet 
statisztikát. 

A látogatás 
idejéig 

yt-remote-fast-
check-period 
yt-remote-
session-app 
yt-remote-
session-name  
yt-remote-cast-
installed 

A videó lejátszón alkalmazott beállításokat, 
és megjelenítést rögzíti. 
 

A látogatás 
idejéig 

yt-remote-
connected-
devices 
yt-remote-
device-id 

Állandó 
 

ads/ga-audiences A látogató lépéseit elemzi az egyes 
reklámokra történő klikkelések után, annak 
érdekében, hogy mérje a reklámok 
hatékonyságát és személyre szabott 
hirdetéseket jelenítsen meg a Google reklám 
felületeken. 

A látogatás 
idejéig tart. 

Google (AdWords) 
 
Tájékoztatás az 
adatkezelésről: 
https://support.google.com
/admanager/answer/28390
90?hl=hu 
 
https://policies.google.com/
privacy?hl=hu 

WIDGET::local::as
signments 

A SoundCloud használja a weboldalon 
található média tartalmakkal kapcsolatos 
mérésekre. A látogatók lépéseit elemzi, ezt 
pedig statisztikai vagy marketing célokra 
használja fel. 

Állandó Soundcloud.com 
Tájékoztatás az 
adatkezelésről: 
https://soundcloud.com/pa
ges/privacy 
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4. Hogyan engedélyezhetem, vagy tilthatom le a sütiket? 
 
A beállításokat a honlapon felugró ablakban lehet megtenni és/vagy a böngészőben. Mivel minden 
böngésző eltérő, egyénileg, a böngésző eszköztára segítségével lehet beállítani a sütikkel kapcsolatos 
preferenciákat, így azok törlését is. A beállításokkal kapcsolatos további tudnivalók a böngésző Súgójában 
találhatók, vagy a lenti linkeken közvetlenül (Ctrl+bal egérgomb).  
 
Link a Microsoft süti beállítási útmutatójához. 
Link a Mozilla Firefox süti beállítási útmutatójához. 
Link a Google Chrome süti beállítási útmutatójához. 
Link az Opera süti beállítási útmutatójához 
Link az Apple Safari süti beállítási útmutatójához. 
 
 
 
Utolsó frissítés: 2020. március 
 


