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Sütik (cookie) kezelése 

 
A Fundamenta Értéklánc Kft. weboldala sütiket használ a weboldal működtetése, használatának 

megkönnyítése, a weboldalon végzett tevékenység nyomon követése és releváns ajánlatok 

megjelenítése érdekében.  

 
Mi is az a süti?  
A cookie (magyarul „süti”) egy olyan kisméretű adatcsomag, amit az internetes szolgáltatások a 

böngészőben tárolnak el. A hatékony és modern felhasználói élményt nyújtó online szolgáltatás 

működéséhez elengedhetetlen technológia, amelyet manapság minden böngésző támogat. A sütikről 

és webjelzőkről az alábbi címen érhető el bővebb információ: 

http://www.adatvedelmiszakerto.hu/cookie  

 
Milyen sütiket és mire használ a felujitasom.hu oldal?  

 

A Fundamenta Értéklánc Kft. a sütiket a következő célokból használja:  

 

 az Ön navigációjának megkönnyítése weboldalunkon és az oldal funkcióinak használata során, 
így biztosítva a zökkenőmentes felhasználói élményt,  

 

 információ gyűjtése azzal kapcsolatban, hogy hogyan használja weboldalunkat – annak 
felmérésével, hogy weboldalunk melyik részeit látogatja vagy használja leginkább, így 
megtudhatjuk, hogyan biztosítsunk Önnek még jobb felhasználói élményt, ha ismét meglátogatja 
oldalunkat,  

 

 böngésző felhasználók megkülönböztetése, azonosítása,  
 

 weboldal teljesítményének mérésére.  
 

 

A sütik típusai  

 

Alapműködést biztosító sütik  

Ezen sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát, és látogatóink 

azonosítása nélkül gyűjtenek információt a használatáról.  

Ide tartozik például a kalkulátor használati értékek tárolása, a sütikezelés elfogadásának státusza, 

bejelentkezési módok és adatok megjegyzése, weboldal értesítési üzenetek státusza és a csökkentett 

funkcionalitású Google Analytics kód.  

Ne feledje, ezen sütik alkalmazása nélkül nem tudjuk garantálni Önnek weboldalunk kényelmes 

használatát.  

 

Statisztikai célú sütik  
Weboldalunk fejlesztésének, valamint a felhasználók számára biztosított élmények javításának 
céljával olyan sütiket is használunk, melyek lehetővé teszik számunkra, hogy információt gyújtsünk 
azzal kapcsolatban, ho-gyan használják látogatóink weboldalunkat. Ezek a sütik nem tudják Önt 
személy szerint beazonosítani, olyan információkat gyűjtenek, mint pl. hogy melyik oldalt nézett meg a 
látogatónk, a felhasználó a weboldal mely részére kattintott, hány oldalt keresett fel, milyen hosszú 
volt az egyes munkamenetek megtekintési ideje, melyek voltak az esetleges hibaüzenetek. Ilyen 
teljesítményt biztosító sütik a Google Analytics sütijei is. 
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Célzó- és hirdetési sütik  

Ezeknek a sütiknek az a célja, hogy általuk még inkább az Önt érdeklő vagy az Ön számára releváns 

hirdetések jelenjenek meg a weboldalakon. Ezek a sütik nem tudják Önt személy szerint beazonosítani, 

olyan információkat gyűjtenek, mint pl. hogy melyik oldalt nézte meg a látogatónk, a felhasználó a 

weboldal mely részére kattintott, hány oldalt keresett fel, mindezt az Ön érdeklődésére számot tartó 

tartalmak megismerése érdekében.  
Amennyiben ehhez előzetesen hozzájárult, a weboldal használat nyomon követése során 

összegyűjtött információkat együttesen használhatjuk fel az Ön személyes adataival, annak 

érdekében, hogy marketing kommunikációnkat még jobban az Ön igényeihez igazíthassuk és az Ön 

számára minél inkább személyre szabott ajánlatokra hívjuk fel a figyelmét. 

A pontos érvényességi idővel rendelkező (állandó) sütik törlésükig, de legkésőbb érvényességi idejük 

lejáratáig tárolódnak a számítógépen. 
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