TÁJÉKOZTATÓ
A WWW.INTERSPORT.HU HONLAPON HASZNÁLT SÜTIKRŐL

1.

BEVEZETÉS

Honlapunkon (www.intersport.hu) sütiket használunk azért, hogy Önnek a lehető legjobb felhasználói
élményt nyújthassuk. A következőkben a sütikre vonatkozó legfontosabb információkat foglaljuk
össze Önnek.
2.

MIK A SÜTIK?

2.1

A süti a webszerver által a honlaplátogató végberendezésén (jellemzően számítógépén,
tabletjén vagy mobiltelefonján) elhelyezett olyan szöveges fájl, amely a felhasználóra, a
weboldal működésére, vagy akár a felhasználó és a webszerver közötti kapcsolatra vonatkozó
információt tárol.

2.2

A sütiket tehát alapvetően arra használják, hogy „emlékezzenek” egy adott felhasználóra, vagy
esetleg a döntéseire, a szokásaira.

2.3

A webszerver az oldal letöltésekor gyakran ezekből az információkból „dolgozik” és így javítja
a felhasználói élményt, vagy nyújt szolgáltatásokat.

2.4

Sütiket egy honlapon számos dologra használnak. Sütivel érik el például azt is, hogy ha Ön
kiválaszt egy adott nyelvet, amin a holnapot meg kívánja tekinteni, akkor a honlap azt
megjegyzi, így Önnek azt nem kell minden egyes alkalommal újra beállítania.

3.

A SÜTIK KEZELÉSE

3.1

A legtöbb böngésző automatikusan fogadja a sütiket. Önnek a böngésző beállításainál van
lehetősége a sütiket kezelni: tilthatja, illetve törölheti őket.

3.2

Ha szeretne a sütik beállításáról bővebb információt szerezni, az Ön által használt böngésző
nevére kattintva többet is megtudhat róla:
Google Chrome
Firefox

4.

A HONLAPUNKON HASZNÁLT SÜTIK

A honlapunkon az alábbi sütiket használjuk:
4.1

Funkcionális sütik
4.1.1

Azon sütik tartoznak e kategóriába, amelyek a honlapon zajló kommunikációhoz
szükségesek. Ezen sütik alkalmazása a honlapon történő böngészés élményét segítik.
Az ilyen sütik használatához Önnek nem kell hozzájárulást adnia.

4.1.2

Személyes adatok kezelése ezekkel a sütikkel nem történik.
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Süti neve

4.2

Süti élettartama

Süti funkciójának leírása

JSESSIONID

A böngészési folyamat vége.

A felhasználó böngészési
állapotának
megőrzésére
szolgál az oldallekérések
során.

PHPSESSID

A böngészési folyamat vége.

A felhasználó böngészési
állapotának
megőrzésére
szolgál az oldallekérések
során.

Statisztikai sütik
4.2.1

Ezek olyan sütik, amelyek a honlap használatához nem elengedhetetlenek, de abban
nyújtanak nekünk segítséget, hogy a honlapunkat a felhasználóink igényei szerint
fejlesszük, és ezzel is tökéletesítsük az Ön felhasználói élményét. Ezek használatához
az Ön beleegyezése szükséges.

4.2.2

A statisztikai sütik a Google Analytics programmal települnek. Ezt a programot
használjuk a honlapfelhasználók szokásainak elemzésére. Ez abban segít nekünk,
hogy értsük látogatóink tevékenységeit, és ennek megfelelően alakítsuk honlapunk
tartalmát, hogy az minél inkább kiszolgálja az Ön igényeit. A szolgáltatás sütiket
használ, hogy információkat gyűjtsön, és jelentést készítsen a weboldal használatára
vonatkozó statisztikai adatokból anélkül, hogy egyénileg azonosítaná a látogatókat a
Google számára. A Google Analytics által használt sütiket az alábbi táblázatban
ismertetjük.
Süti neve

Süti élettartama

_ga

2 év

A
felhasználók
megkülönböztetésére
szolgál.

_gid

24 óra

A
felhasználók
megkülönböztetésére
szolgál.

_gat

1 perc

Növeli a szervernek küldött
lekérések sűrűségét.

collect

A böngészési folyamat vége.

A
Google
programnak
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Süti funkciójának leírása

Analytics
információt

küld
a
felhasználó
eszközéről és viselkedéséről.
A felhasználót eszközökön
és marketing csatornákon
keresztült követi.

A Google Analytics program Önről olyan adatokat is gyűjt, amelyek személyes adatnak
minősülnek. Ilyen adatok az online azonosítók, mint például a süti azonosítók, IP címek és
eszköz azonosítók, kliens azonosítók. További információt a Google Analytics program
személyes adat kezeléséről itt találhat (az oldal jelen Süti Tájékoztató lezárásának idején csak
angolul érhető el).
Önnek lehetősége van arra, hogy a Google Analytics programot a használat engedélyezését
követően kikapcsolja azokra az esetekre, amikor meglátogat egy weboldalt. További
információt erről itt érhet el.
5.

KI KEZELI A SÜTIKET?

A honlap üzemeltetését és a sütik kezelését az Intersport Austria GmbH (4600 Wels, Flugplatzstraße
10., Ausztria, e-mail-címe: info@intersport.at) végzi.

Budapest, 2018. október 25.
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