
Cookie information

Mi az a cookie, a továbbiakban “süti”?

A süti egy olyan betűkből és számokból álló kisméretű fájl, amelyet a honlap szolgáltatója helyez el az Ön 
számítógépének merevlemezén, vagy a telefonján.

Mi a sütik célja?

Szinte minden weboldal használ sütiket, hogy optimalizálja annak működését. Mikor első alkalommal meglátogat egy 
honlapot, a sütik eltárolódnak a böngészőjében. A következő alkalommal a honlap gyorsabban és személyre szabottan 
betöltődik az eltárolt adatok alapján.

Hogyan működik a süti?

A süti lehetővé teszi, hogy a weboldal felismerje a felhasználó által használt végberendezést, amikor a web szerver és 
a böngésző közötti kapcsolat létrejön. A sütik fő célja, hogy lehetővé tegyék, hogy a webszerver a felhasználó számára 
egyediesített weboldalakat tegyen elérhetővé, melyek a felhasználói élményt a weboldal használata során személyes-
ebbé teszik, és a felhasználó egyéni szükségleteit jobban tükrözik.

Hogyan használjuk a sütiket a www.thebudapestfeltshop.com weboldalon?

A Kézműves vásár weboldala működéséhez szükséges a sütik használata, ami további funkciót biztosít a honlap 
számára.. A sütik alapján a honlap felismeri a látogató online eszközét és arról egyedi információkat tárolhat, így a 
legközelebbi látogatáskor ezeket az adatokat, egyedi információkat már nem kell kiválasztanunk. Ezek az apró fájlok a 
weboldal használatáról szolgáltatnak fontos forgalmi adatokat. Felhívjuk a fi gyelmét, hogy a weboldalon használt egyik 
süti alkalmas a felhasználó személy azonosítására!

Sütik letiltása és/vagy eltávolítása

Önnek módjában áll engedélyeznie vagy elutasítania a sütiket. A legtöbb Internetes böngésző automatikusan 
engedélyezi a sütiket, de böngészője beállításainak módosításával Ön elutasíthatja ezeket, illetve, amennyiben úgy 
kívánja, a süti tárolását megelőzően fi gyelmeztetést is kaphat. Kérjük, amennyiben többet szeretne megtudni ezekről 
a funkciókról, és pontosítani kívánja süti beállításait, tekintse meg Internetes böngészőjének utasításait vagy segítő 
képernyőjét. Amennyiben Ön nem tiltotta le böngészőjében a sütik használatát, úgy tudomásul veszi, hogy jelen hon-
lap használatával sütik kerülnek a számítógépére.

A különböző böngészők beállításairól az alábbi linkeken tájékozódhat:

Internet Explorer 7 és Internet Explorer 8
Internet Explorer 9
Internet Explorer 11
Firefox
Safari
Google Chrome

https://support.microsoft.com/hu-hu/topic/cookie-k-t%C3%B6rl%C3%A9se-%C3%A9s-kezel%C3%A9se-168dab11-0753-043d-7c16-ede5947fc64d
https://support.microsoft.com/hu-hu/windows%3Fui%3Dhu-HU%26rs%3Dhu-HU%26ad%3DHU
https://support.microsoft.com/hu-hu/topic/cookie-k-t%C3%B6rl%C3%A9se-%C3%A9s-kezel%C3%A9se-168dab11-0753-043d-7c16-ede5947fc64d#ie=ie-11
https://support.mozilla.org/hu/kb/sutik-informacio-amelyet-weboldalak-tarolnak-szami?redirectslug=S%C3%BCtik+kezel%C3%A9se&redirectlocale=hu
https://support.apple.com/hu-hu/HT201265
https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=hu


Az alábbi sütiket használjuk a honlapunkon:

Név Leírás / Cél Aktivitás 
ideje

_gat_ldi
(Google Analytics)

Statisztikák
Csökkenti az adatgyűjtést a nagy forgalmú webhelyeken.

munkamenet

_gat
(Google Analytics)

Statisztikák
Csökkenti az adatgyűjtést a nagy forgalmú webhelyeken.

munkamenet

_ga
(Google Analytics)

Statisztikák
Ez a süti elemzési célból anonimizált adatokat gyűjt arról, 
hogyan használják a látogatók a honlapot.

2 év

_gid
(Google Analytics)

Statisztikák
Egy egyedi azonosítót rögzít, amely statisztikai adatokat gyűjt 
arról, hogyan használja a felhasználó a honlapot.

munkamenet

cookie_confi rm
Beállítások
Süti elhelyezésének engedélyezése.

1 év

PREF
(YouTube)

Statisztikák
Egyedi azonosító, amelyet a Google statisztikai célból használ, 
hogy felmérje a különböző honlapok látógatóinak aktivitását.

2 év

VISITOR_INFO1_LIVE
(YouTube)

Beállítások
Meghatározza a szükséges sávszélességet a YouTube 
beágyazott videóinak lejátszásához.

8 hónap

GPS
(YouTube)

Követés
Egyedi azonosítót rögzít a mobil eszközökön a földrajzi alapú GPS 
követés miatt.

munkamenet

YSC
(YouTube)

Statisztika
A YouTube arra használja, hogy kövesse a beágyazott videók 
beállításait amikor azokat megtekintik.

munkamenet


