
COOKIE („Süti”) Szabályzat
Azoknak a weboldalnak, amelyek az Európai Unió országain belül működnek, cookie-k (a 
továbbiakban „sütik”) használatához, és a felhasználó számítógépén vagy egyéb eszközén történő 
tárolásához a felhasználók hozzájárulását kell kérniük. Az alábbiak során tájékoztatjuk Önt az általunk 
használt sütikről és a használatuk céljáról. 
Mi a süti? 
A sütik ( kis adatfájlok, amelyeket a böngésző helyez el a felhasználó számítógépén vagy eszközén. 
Többek között információt gyűjtenek, megjegyzik a látogató egyéni beállításait, és általánosságban 
megkönnyítik a weboldal használatát a felhasználók számára. Egy süti általában tartalmazza a 
webhely nevét, ahonnan a süti származik, a süti „élettartamát” (azaz, milyen hosszan marad az 
eszközén) és az értékét, ami általában egy véletlenszerűen generált egyedi szám. A sütik 
önmagukban nem gyűjtik a számítógépen vagy a fájlokban tárolt adatokat. Olvassa el figyelmesen az 
alábbi tájékoztatót, milyen módon gyűjtenek információt a sütik, miközben Ön a www.hotelsilvanus.hu 
weboldalát használja. 
A sütik számos feladatot látnak el, amelyek közül néhányat az alábbiakban kiemelünk: 
A sütik típusai 

• Munkamenet süti: ezek a sütik ideiglenesen aktiválódnak, amíg a böngészés folyik. Azaz, 
attól a pillanattól, amikor a felhasználó megnyitja a böngésző ablakot, addig a pillanatig, 
amíg be nem zárja azt. Amint bezárul a böngésző, minden munkamenet süti törlődik. 

• Állandó süti: ezek a sütik a felhasználó eszközén maradnak a sütiben meghatározott ideig. 
Minden alkalommal aktiválódnak, amikor a felhasználó meglátogatja a weboldalt. 

• Saját süti: ezeket a sütiket az a weboldal hozza létre, amelyet a felhasználó egy bizonyos 
időben éppen meglátogat.  

• Harmadik fél süti: amikor egy felhasználó meglátogat egy oldalt, egy másik fél aktiválja a 
sütit a honlapon keresztül. 

Milyen sütiket használunk és miért? 
• A szolgáltatás biztosításához nélkülözhetetlen munkamenet sütik: Jelen sütik 

alkalmazása nélkülözhetetlenek ahhoz, hogy a felhasználók böngészhessék oldalainkat és az 
oldalon nyújtott szolgáltatásokat igénybe tudják venni. Ha bezárja böngészőjét, ezek a sütik 
automatikusan törlődnek a számítógépéről. Ezen sütik alkalmazása nélkül nem tudjuk 
garantálni Önnek weboldalunk használatát. 

• Teljesítményt biztosító sütik: Ezeket a sütiket többek között arra használjuk, hogy tisztában 
legyünk azzal, hogy látogatóink mely oldalainkat keresik fel, hogyan és milyen 
rendszerességgel használják azokat, milyen hosszú ideig tartózkodtak egy adott oldalon. A 
Google Analytics sütikkel kapcsolatos további tudnivalók érdekében kérjük, itt tájékozódjon. 
Kampányaink sikerességének mérésére hirdetőpartnereinktől származó, harmadik fél általi 
sütiket is használunk (pl. Google AdWords Conversion Tracking). 

• Funkcionális sütik: Ezen sütik segítségével az Ön által végzett műveletek az oldal felületén 
megjegyzésre kerülnek szolgáltatásaink színvonalának növelése érdekében. 

• Célzó és hirdetési sütik: Ezeknek a sütiknek a felhasználási célja, hogy felhasználói 
csoportokat képezve releváns hirdetéseket és tartalmakat lehessen megjeleníteni. Ezeket a 
sütiket az Ön gépén tárolja a rendszer. A sütik személyek azonosítására nem alkalmasak. 

• Használunk remarketing szolgáltatásokat, például a Google AdWords remarketing 
szolgáltatást is azért, hogy személyre szabott hirdetéseinket el tudjuk juttatni Önhöz. Ezeket a 
sütiket Ön a Google hirdetési beállítások kezelőjében tilthatja le az ott található utasítások 
szerint. A Google hirdetésekkel kapcsolatos adatvédelmi irányelveiről ide 
kattintva tájékozódhat. 

• A fenti cookie-k közül néhányat harmadik fél használ, esetlegesen további információkért 
keresse fel ezen partnerek weboldalán található titoktartási leírásokat. 

A sütikről részletesebben tájékozódhat az alábbi oldalon: www.allaboutcookies.org. 

http://www.hotelsilvanus.hu
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage
https://www.google.com/settings/u/0/ads
https://www.google.com/settings/u/0/ads
http://www.google.com/intl/hu/policies/technologies/ads/
http://www.google.com/intl/hu/policies/technologies/ads/
http://www.allaboutcookies.org/


Az Ön hozzájárulása 
A honlap böngészésével elfogadja, hogy sütiket helyezzünk el az Ön számítógépén abból a célból, 
hogy elemezni tudjuk, miként használja honlapunkat. Amennyiben nem egyezik bele, hogy sütiket 
használjunk, amikor Ön ezen az oldalon böngészik, előfordulhat, hogy nem tudja kihasználni 
weboldalunk minden funkcióját. 
Hogyan lehet törölni/kikapcsolni a sütiket? 
Alapesetben minden böngésző engedélyezi a sütik használatát. Ha törölni kívánja az oldalainkról 
származó sütiket, vagy nem kívánja használni azokat, kérjük, tájékozódjon a lentebb 
található linkeken attól függően, melyik böngészőt használja. 
Ellenben fel kell hívnunk a figyelmét arra, hogy a sütik tiltása vagy törlése esetén előfordulhat, hogy 
weboldalunk egyes funkcióit nem tudja rendeltetésszerűen használni, mivel a sütiknek pontosan az a 
feladata, hogy a böngészés folyamatát megkönnyítsék. A sütik alkalmazásához való hozzájárulás 
meghatározott idő után lejár. Ha mégis vissza szeretné vonni hozzájárulását, böngészője süti 
beállításai között bármikor megteheti. Általában a böngészők „Beállítások” menüiben találhatók a 
sütikkel kapcsolatos beállítások. A sütik beállításával kapcsolatban az alábbi linkek is segítségére 
szolgálnak, de további információkat az egyes böngészők „Súgó” menüjében talál. 
A legnépszerűbb böngészők süti beállításairól az alábbi linkeken tájékozódhat: 
Firefox 
Google Chrome 
Internet Explorer 11 
Internet Explorer 10 
Internet Explorer 9 
Internet Explorer 8 
Safari 

https://support.mozilla.org/hu/kb/S%25C3%25BCtik%2520kezel%25C3%25A9se
https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=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
http://support.apple.com/kb/index?page=search&q=cookies%2520safari

