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10. számú melléklet 

COOKIE (SÜTI) KEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 

Adatkezelő: 
 

 
Sütik (Cookies) 
A honlapunk megfelelő működése érdekében bizonyos esetekben apró adat file-okat helyezünk el 
az ön számítógépes eszközén, a legtöbb modern honlaphoz hasonlóan. 

Mi az a süti? 
Egy süti egy olyan, kisméretű szöveges file, amit a honlap az ön számítógépes eszközére 
(beleértve a mobil telefonokat is) helyez el. Ennek köszönhetően a honlap „emlékezni” tud az ön 
beállításaira (pl.: használt nyelv, betűméret, megjelenítés, stb.), így önnek nem kell azt minden 
alkalommal újra beállítania, mikor felkeresi az oldalunkat. 

A www.volgysegagrar.hu-n használt sütik listája: 

- Anonim látogatóazonosító (süti) elhelyezése 

Az anonim látogatóazonosítók (sütik) olyan fájlok vagy információdarabok, amelyek a felhasználó 
számítógépén (vagy más internetképes készülékén, mint okostelefon vagy táblagép) tárolódnak, 
amikor meglátogat egy oldalt. Egy süti általában tartalmazza a webhely nevét, ahonnan az jött, a 
saját „élettartamát” (vagyis, hogy milyen hosszan marad a készüléken) és az értékét, ami 
általában egy véletlenszerűen generált egyedi szám 

- Szükséges sütik 

Ahhoz szükségesek, hogy az oldalak jól működjenek, lehetővé teszik a felhasználóknak, hogy 
mozogjon webhelyeken és használja a különböző funkciókat. Például a korábbi lépésekre, beírt 
szövegre való emlékezés megkönnyíti a használatot, amikor visszanavigál egy oldalra 
ugyanabban a munkamenetben. 
Ezek a sütik nem azonosítják egyénileg a felhasználót. Ha a felhasználó nem fogadja el ezen sütik 
használatát, annak hatása lehet a webhelyre és annak teljesítményére. 

- Teljesítmény sütik 

Segítik megérteni, hogy a látogatók hogyan lépnek kapcsolatba webhelyekkel azáltal, hogy 
információt szolgáltatnak a meglátogatott helyekről, arról, hogy mennyi időt töltenek az oldalon, és 
bármely problémáról, amivel találkoztak, mint például a hibaüzenetek. Ez segít a Szolgáltató 
webhelyeinek teljesítményének javításában. 
Ezek a sütik nem azonosítanak egyénileg felhasználót. Az adatokat összesítve és névtelenül 
gyűjtik. 
 

Az adatkezelő neve: 
 

 
 
Székhelye: 

VÖLGYSÉG AGRÁR Kereskedelmi és 
Szolgáltató Korlátolt Felelősségű 
Társaság   
 
7150 Bonyhád, Széchenyi tér 17. alagsor 

Képviselő neve: Szemán Szabolcs Gábor ügyvezető 
Honlap: www.volgysegagrar.hu 
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- Funkcionalitás sütik 

Lehetővé teszik a webhelyeknek, hogy emlékezzenek arra, mik kerültek kiválasztásra (mint 
például a felhasználónév, nyelv, vagy a régió, ahol tartózkodik az oldal látogatója), hogy egy 
személyesebb online tapasztalatot nyújtsanak. Azt is lehetővé teszik, hogy videókat nézzen, 
játékokat játsszon és társasági eszközöket használjon, mint például a blogok, chatszobák és 
fórumok. 
Az ilyen sütik által gyűjtött információkban lehetnek személyes azonosító adatok, amelyeket a 
felhasználó megosztott, mint a felhasználóneve vagy profilképe. Mindig nyilvánvalóan tájékoztatni 
kell az Ügyfelet arról, hogy milyen információt gyűjt a Társaság, mit csinál vele és kivel osztja meg 
azt. Ha nem fogadja el az oldalt használó ezeket a sütiket, annak hatása lehet a webhely 
teljesítményére és funkcionalitására és korlátozhatja hozzáférését a webhely tartalmához. 

- Célzás vagy Reklám sütik 

Ezeket a sütiket olyan tartalmak szállítására használja a Társaság, amelyek relevánsabbak a 
felhasználó számára és érdeklődési köre számára. Ezeket arra lehet használni, hogy célzott 
hirdetést juttassanak el, és hogy korlátozzák, hogy hányszor néz meg valaki egy hirdetést. 
Abban is segítenek, hogy mérni lehessen a reklám kampányok hatékonyságát az oldalakon. 
Ezeket a sütiket arra lehet használni, hogy emlékezzenek a webhelyekre, amelyeket meglátogatott 
a felhasználó és megoszthatja a Társaság ezt az információt más felekkel, ideértve hirdetőit és az 
ügynökségeket. 
Az ilyen sütik legtöbb fajtája követi a fogyasztókat IP címükön keresztül ez által gyűjthetnek 
személyesen azonosítható információkat. 
 

Ezeket a sütiket letörölheti, vagy blokkolhatja, de ebben az esetben a honlap nem biztos, hogy 
megfelelően fog működni. 
A sütiket nem használjuk arra, hogy önt személy szerint beazonosítsuk. Ezek a sütik csak a fent 
leírt célokat szolgálják. 
 
Hogyan kezelheti a sütiket? 
A süti file-okat törölheti (részletes információk: www.AllAboutCookies.org), vagy a legtöbb mai 
böngészővel blokkolhatja is az elhelyezésüket. Ebben az esetben azonban a honlapunk 
használatakor bizonyos beállításokat minden alkalommal újra el kell végeznie, és bizonyos 
szolgáltatások nem feltétlenül fognak működni. 
 
Társaságunk adatkezeléséről további információkat az Adatvédelmi és Adatkezelési 
Szabályzatban olvashat. 
 
 
 
 
 
 

VÖLGYSÉG AGRÁR Kereskedelmi és Szolgáltató  
             Korlátolt Felelősségű Társaság   

 


