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COOKIE (SÜTI) TÁJÉKOZTATÓ

A Cookie (süti) tájékoztató hatálya
Jelen tájékoztató a Nevelési és Kulturális Intézmények Gazdasági Szolgálata (a továbbiakban: NGSZ) kezelésében
álló www.ngsz.hu weboldalra vonatkozik.
A Cookie (süti)
A süti egy olyan fájl, ami akkor kerül(het) a számítógépre vagy böngészésre használt egyéb eszközre, amikor a
látogató egy weboldalt megtekint. A sütik több féle célt szolgálhatnak, és több funkcióval rendelkezhetnek.
Általánosságban a sütik megkönnyítik egy weboldal használatát, elősegítik, hogy a látogató számára a weboldal
megfelelő élményt és hatékony információforrást biztosítson. A weboldal üzemeltetője részére elősegítik az oldal
működésének ellenőrzését, támogatják a visszaélések megakadályozását és az oldal zavartalan és megfelelő
színvonalú használatának a biztosítását.
A süti célja
Az oldalon használt sütik egy része elengedhetetlenek az oldal működéséhez (munkamenet süti), a továbbiak pedig
a webhely kényelmesebb használatát (kényelmi süti) teszik lehetővé. Ilyen a látogató egyéni beállításainak, használati
szokásainak a rögzítése, amely által az oldalon történő navigáció és maga a weboldal használata válik egyszerűbbé.


A munkamenet sütik

A honlap megtekintéséhez és az ott megtalálható funkciók használatához szükséges, egyebek között lehetővé teszi
az adott oldalon, funkcióban vagy szolgáltatásban végzett művelet megjegyzését. A weboldal zökkenőmentes
működése és az üzemeltető által kitűzött látogatói élmény elérése a munkamenet sütik nélkül nem garantálható.


A kényelmi sütik

Ezek a sütik személy szerinti beazonosítás nélkül lehetővé teszik, hogy a weboldal megjegyezze, hogy a látogató
milyen működéssel kapcsolatos opciót választott (pl.: elfogadta a süti tájékoztatót). Ennek alkalmazásával a
látogatónak nem kell minden megtekintéskor jóváhagynia a már korábban elfogadott süti tájékoztatót. A kényelmi
süti nélkül is megtekinthető a weboldal.
Az NGSZ által üzemeltetett weboldalon a kényelmi sütikben személyes adat nem kerül rögzítésre. Kizárólag
egy azonosító kerül tárolásra, mely alapján a weboldal érzékeli, hogy a sütitájékoztatót a látogató korábban
már elfogadta. A kényelmi sütit a felhasználó böngészője 30 napig tárolja.
Használt pluginek
Az NGSZ weboldala a következő plugineket használja:



Facebook közösségi plugin
Jetpack plugin

Süti beállításai
A böngészők lehetővé teszik a süti beállítások módosítását. Az alapértelmezett elfogadó opció helyett a felhasználó
dönthet úgy, hogy a jövőre nézve a böngésző minden esetben ajánlja fel a sütik beállítását. Fontos, hogy a sütik
letiltása esetén az NGSZ nem tudja garantálni, hogy a látogató az oldal összes funkcióját tudja használni. Ez esetben
a kitűzött felhasználói élmény elmaradhat.
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Az egyes böngészők süti beállításairól az alábbi linkeken tájékozódhat:






Chrome
Firefox
Internet Explorer
Microsoft Edge
Safari

A sütikről, működésükről további információ a www.aboutcookies.org oldalon található.
Reklámblokkoló (ad-blocker) használata esetén a süti nyilatkozatról szóló tájékoztatás nem minden esetben jelenik
meg. Az NGSZ felhívja figyelmét, hogy amennyiben ezt szeretné megtekinteni, a reklámblokkolót szíveskedjen
kikapcsolni.
Adatvédelmi tájékoztatás
Érintett
domain

Kezelt adatkör

www.ngsz.hu

egy azonosító kerül munkamenet
tárolásra, mely alapján sütik
a weboldal érzékeli,
hogy a sütitájékoztatót
a látogató korábban
már elfogadta
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Süti típusa

Adatkezelés
jogalapja

Adatkezelés célja

GDPR 6. cikk a honlap megfelelő
(1) f) pontja – működésének
jogos érdek
biztosítása

Adatkezelés
időtartama
30 nap
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