
SÜTI TÁJÉKOZTATÓ 
 
Mi az a cookie, más néven “süti”? 

A süti a kiszolgáló által meghatározott adatokat hordozó információcsomag, amit a szerver 
küld a böngészőnek, majd a böngésző a szervernek minden kérés alkalmával. A böngészők 
általában egyszerű szöveges fájl(ok)ban tárolják a sütiket (sütifájlok), így az egyes sütik a 
böngésző kikapcsolása és újraindítása után is elérhetők lesznek. 

A weboldalon alkalmazott sütik típusa 

A https://europeuncensored.com weboldalon („Weboldal”) annak tulajdonosa és 
üzemeltetője, a Szövetség a Polgári Magyarországért Alapítvány (székhely: 1013 
Budapest, Pauler utca 11., e-mail címe: alapitvany@szpma.hu) (a továbbiakban: 
„Szolgáltató”) sütiket használ. A Weboldalon használt sütiket a következő kategóriákba 
soroljuk: 
 
1. Feltétlenül szükséges (munkamenet) sütik 

Ezek a sütik szükségesek Weboldal böngészéshez, alapvető funkcióinak használatához és az 
oldalon elvégzett műveletek megjegyzéséhez. Mindig csak az adott látogatás alatt érvényesek, 
a munkamenet végeztével, illetve a böngésző bezárásával automatikusan törlődnek a 
számítógépről. 

2. Teljesítmény méréséhez szükséges sütik 

Weboldalunkat Google Analytics sütikkel elemezzük, hogy azt a látogatói szokásoknak 
megfelelően fejleszteni és javítani tudjuk. Fontos, hogy ezek a sütik nem tudják és nem is 
akarják konkrétan beazonosítani a látogatókat. További információt az alábbi 
hivatkozásokban talál: 
https://policies.google.com/technologies/types?hl=hu 
https://policies.google.com/privacy?hl=hu&gl=hu 
 
Mik azok a harmadik feles sütik? 

Weboldalunkon más weboldalak linkjei, ikonjai (Pl. Facebook, Instagram, Google Adwords) 
révén nem kerül harmadik feles cookie elhelyezésre, rögzítésre, ide nem értve a fenti Google 
Analytics sütiket. A Weboldal, valamint annak üzemeltetője nem felelős más külső 
weboldalak tartalmáért, működéséért és nem ellenőrzi a harmadik felek oldalait. 

Hogyan értesítjük a látogatókat, és hogyan kérjük hozzájárulásukat a sütik 
használatához (amennyiben ez releváns)? 

Első látogatáskor a Szolgáltató Weboldalán, a képernyő alsó részén felugrik egy felirat arról, 
hogy a weboldal azt itt megismerhető sütiket használja, illetve egy link, amely ehhez a 
tájékoztatóhoz vezet. Ön jogosult arra, hogy a weboldal által ajánlott sütibeállításokat 
elfogadja vagy elutasítsa. Ön a sütibeállításokat később is jogosult módosítani. A cookiek 



kezelésének elutasítása semmilyen következménnyel nem jár Önre nézve, az nem 
befolyásolja az Ön által a weboldalon látható tartalmat vagy funkciókat. 

A Weboldalon alkalmazott sütik listája és jellemzői 

Süti neve Típusa Miért szükséges a 
Weboldal 

számára és 
milyen adatokhoz 

fér hozzá? 

A sütivel 
kapcsolatos 
adatkezelés 
jogalapja 

A süti 
élettartam

a 

PHPSESSI
D 

Saját süti, feltétlenül 
szükséges cookie. 
 
Domain: 
https://europeuncensored.co
m 
 

A Szolgáltató által 
használt süti, 
feladata a 
munkamenetek 
állapotának 
lekérése, a 
munkamenetek 
között. 

A süti nem tárol 
személyes adatot. 

A 
Szolgáltató 
jogos érdeke 
(az EU 
2016/679. 
számú 
Általános 
Adatvédelmi 
Rendelete 
(„GDPR”) 
6. cikk (1) f) 
pontja) 

A böngésző 
bezárásáig 
vagy a 
munkamene
t végéig. 

__cfduid Harmadik feles süti, 
teljesítmény méréséhez 
szükséges süti. 

Domain: 
https://europeuncensored.co
m 

Cloudflare, Ltd. 
(2nd Floor 25 
Lavington Street 
London), által 
használt süti 
feladata a kliensek 
egyedi azonosítása 
amely biztonsági 
beállításokat 
alkalmaz 
felhasználónként, 
a 
süti nem tárol 
személyes adatot. 

Az érintett 
hozzájárulás
a (GDPR 6. 
cikk (1) a) 
pontja)  

1 év. 

_uid Saját süti, feltétlenül 
szükséges cookie. 
 
Domain:  
https://europeuncensored.co
m 

Az oldal 
betöltésének 
gyorsítására 
szolgál, a süti nem 
tárol személyes 
adatot. 

Az érintett 
hozzájárulás
a (GDPR 6. 
cikk (1) a) 
pontja)  

20 év. 

_ga Harmadik feles süti, 
teljesítmény méréséhez 

Google LLC 
(1600 

Az érintett 
hozzájárulás 

2 nap. 



szükséges cookie. 
 
Domain:  
https://europeuncensored.co
m 
 

Amphitheatre 
Parkway, 
Mountain View, 
CA 94043, USA), 
által használt süti 
feladata az egyedi 
felhasználók 
azonosítása a 
böngészési 
munkamenetekben
. A rendszer nem 
tudja azonosítani 
az egyedi 
felhasználókat a 
különböző 
böngészőkön vagy 
eszközökön. 
Webhelylátogatási 
és felhasználói 
viselkedés 
statisztikai süti. 

a (GDPR 6. 
cikk (1) a) 
pontja) 

_gid Harmadik feles süti, 
teljesítmény méréséhez 
szükséges cookie. 
 
Domain:  
https://europeuncensored.co
m 

Google LLC 
(1600 
Amphitheatre 
Parkway, 
Mountain View, 
CA 94043, USA), 
által használt süti 
feladata a 
felhasználók 
megkülönböztetés
e. Egyedi session 
azonosítót tárol 
amelyekhez a 
felhasználó 
fogyasztási 
szokásainak 
tulajdonságait 
kapcsolja. 
Webhelylátogatási 
és felhasználói 
viselkedés 
statisztikai süti. 

Az érintett 
hozzájárulás 
a (GDPR 6. 
cikk (1) a) 
pontja) 

2 nap. 

_fbp 

 

Harmadik feles, marketing 
célú süti. 
 
Domain:  
https://europeuncensored.co
m 

A Facebook 
Ireland Limited (4 
Grand Canal 
Square, Dublin, 
Írország) által egy 
sor hirdetési 
termék, például 

Az érintett 
hozzájárulás 
a (GDPR 6. 
cikk (1) a) 
pontja) 

3 hónap.  



valós idejű licitek 
külső hirdetőktől, 
kézbesítésére 
használt süti. 

datr Harmadik feles süti. 
 
Domain:  
https://europeuncensored.co
m 

A Facebook 
Ireland Limited (4 
Grand Canal 
Square, Dublin, 
Írország) által 
használt süti célja 
a böngésző 
azonosítása a 
biztonság és az 
oldal integritása 
érdekében, többek 
között fiók-
helyreállításra, 
továbbá a 
potenciálisan 
sérült biztonságú 
fiókok 
azonosítására. 

Az érintett 
hozzájárulás 
a (GDPR 6. 
cikk (1) a) 
pontja) 

2 év. 

fr Harmadik feles süti. 
 
Domain:  
https://europeuncensored.co
m 

A Facebook 
Ireland Limited (4 
Grand Canal 
Square, Dublin, 
Írország) által 
használt süti 
egyedi böngésző 
azonosítót és 
felhasználói 
azonosítót 
tartalmaz a célzott 
hirdetések 
megjelenítéséhez, 
ezekhez 
azonosítókhoz 
kötődik azaz 
információ, hogy a 
felhasználó milyen 
oldalakat 
látogatott 
korábban. 

Az érintett 
hozzájárulás 
a (GDPR 6. 
cikk (1) a) 
pontja) 

100 nap 

locale Harmadik feles süti. 
 
Domain:  
https://europeuncensored.co
m 

A Facebook 
Ireland Limited (4 
Grand Canal 
Square, Dublin, 
Írország) által 
használt süti 
feladata a lokális, 

Az érintett 
hozzájárulás 
a (GDPR 6. 
cikk (1) a) 
pontja) 

2 nap 



helyi nyelvi 
beállítások 
tárolása. 

sb Harmadik feles süti. 
 
Domain:  
https://europeuncensored.co
m 

A Facebook 
Ireland Limited (4 
Grand Canal 
Square, Dublin, 
Írország) által 
használt süti 
feladata a 
közösségi 
megosztás és 
adatgyűjtés.  

Az érintett 
hozzájárulás 
a (GDPR 6. 
cikk (1) a) 
pontja) 

2 év 

wd Harmadik feles süti. 
 
Domain:  
https://europeuncensored.co
m 

Ez Facebook 
Ireland Limited (4 
Grand Canal 
Square, Dublin, 
Írország) által 
használt süti a 
böngészőablak 
méreteit tárolja, és 
a rendszer 
optimalizálásához 
használja az 
oldalak 
megjelenítésekor. 

Az érintett 
hozzájárulás 
a (GDPR 6. 
cikk (1) a) 
pontja) 

7 nap 

 

Hogyan ellenőrizheti / törölheti / távolíthatja el a sütiket? 

A weboldalak megfelelő és felhasználóbarát működése érdekében a legtöbb böngésző 
automatikusan elfogad bizonyos sütiket. A látogató ellenben a Weboldal első látogatásakor 
egy, a Weboldalon megjelenő üzenetben manuálisan elfogadhatja, hogy elfogadja-e az 
ajánlott sütibeállításokat vagy módosít azokon. Az érintett hozzájárulásához kötött sütik 
esetén ezen sütik alkalmazásának beállítása vagy az ajánlott beállítások elfogadása 
(engedélyezése) a vonatkozó adatkezeléshez adott hozzájárulás megadásának minősül. Ezt a 
hozzájárulását, a böngészője beállítások menüjében, bármikor utólag is törölheti, mely a 
vonatkozó adatkezeléshez adott hozzájárulás visszavonásának minősül. Az ilyen sütikkel 
kapcsolatos beállítások későbbi módosítása (például: kizárólag a feltétlenül szükséges sütik 
későbbi beállításával) pedig szintén a vonatkozó adatkezeléshez adott hozzájárulás 
visszavonásának minősül. 

A legnépszerűbb böngészők sütikkel kapcsolatos beállításairól az alábbi linkeken olvashat: 

Google Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=hu 
Firefox: https://support.mozilla.org/hu/kb/sutik-engedelyezese-es-tiltasa-amit-weboldak-
haszn 
Microsoft Internet Explorer 9: https://support.microsoft.com/hu-hu/help/278835/how-to-
delete-cookie-files-in-internet-explorer 
Microsoft Internet Explorer 10: https://support.microsoft.com/hu-hu/help/17442 



Microsoft Internet Explorer 11: https://support.microsoft.com/hu-hu/help/17442 
Microsoft Edge: https://support.microsoft.com/hu-hu/help/4468242/microsoft-edge-browsing-
data-and-privacy-microsoft-privacy 
Safari: https://support.apple.com/hu-hu/guide/safari/sfri11471/mac 
 
Kiemeljük továbbá, hogy egyes böngészők a biztonsági szintek állításával teszik lehetővé a 
sütik korlátozását. 

További információk a sütikkel kapcsolatban: 

http://hu.wikipedia.org/wiki/HTTP-süti 
https://www.youronlinechoices.com/hu/ 
https://www.allaboutcookies.org/ 
https://cookiepedia.co.uk/cookie-laws-across-europe 
 
Az Ön adatvédelmi jogaival és jogorvoslati lehetőségeivel, valamint egyéb adatkezeléseinkkel 
kapcsolatosan bővebb információkat adatvédelmi tájékoztatónkban talál: [link] 

 
A Weboldallal kapcsolatos felhasználási feltételeink alább érhetők el: [link]  


