
Sütik kezelése a Weboldalon 

A Weboldal megfelelő működéséhez néha „sütiknek” nevezett adatfájlokat (angolul: cookie) 
kell elhelyeznünk számítógépén, ahogy azt más webhelyek és internetszolgáltatók is teszik. 

A Weboldal megfelelő működéséhez néha „sütiknek” nevezett adatfájlokat (angolul: cookie) 
kell elhelyeznünk számítógépén, ahogy azt más webhelyek és internetszolgáltatók is teszik. 

Mik is azok a sütik? 

A sütik kis szövegfájlok, melyeket a Weboldal az oldalaira látogató Felhasználó 
számítógépén, illetve mobilkészülékén tárol el. A sütik segítségével a Weboldal bizonyos 
ideig megjegyzi az Ön műveleteit és személyes beállításait (pl. a felhasználói nevet, a nyelvet, 
a betűméretet és a honlap megjelenítésével kapcsolatos többi egyedi beállítást), így Önnek 
nem kell azokat újra megadnia minden egyes alkalommal, amikor honlapunkra ellátogat, vagy 
az egyik lapról átnavigál egy másikra.  

Milyen fajtájú sütiket használunk? 

Amikor meglátogatja a Weboldalt, a következő cookie-k kerülnek felhasználásra: 

Cookie Domain Leírás
Élettarta
m Típusa

YSC .youtube.com Ezt a sütit a YouTube állítja be, és 
arra szolgál, hogy a beágyazott 
videók nézettségét mérni tudja.

Funkcionális és 
teljesítmény 

GPS .youtube.com Ezt a sütit a YouTube állítja be, és 
egy, a felhasználók geolokácoóján 
alapján egyedi azonosítót regisztál 
a követéshez.

1 év 1 
nap 1 óra 
30 perc

Statisztika

test_cookie .doubleclick.net Ezt a sütit a doubleclick.net állítja 
be. A süti célja, hogy megállapítsa, 
a böngésző támogatja-e és 
engedélyezi-e a sütiket.

past Hirdetés és 
teljesítmény

VISITOR_INFO1_LIVE .youtube.com Ezt a sütit a YouTube állítja be, és 
arra szolgál, hogy a beágyazott 
videók nézettségét mérni tudja.

1 év 19 
nap 20 
óra 6 perc

Statisztika

cookielawinfo-checkbox-
necessary

www.keepthenightalive.hu Ezt a sütit a GDPR Cookie 
Consent bővítmény állítja be. Ez 
menti el a felhasználók 
beleegyezését a “Szükséges” 
cookie használatba.

1 év 19 
nap 33 
perc

Funkcionális és 
teljesítmény 

cookielawinfo-checkbox-
non-necessary

www.keepthenightalive.hu Ezt a sütit a GDPR Cookie 
Consent bővítmény állítja be. Ez 
menti el a felhasználók 
beleegyezését a “Nem kötelezően 
Szükséges” cookie használatba.

1 év 19 
nap 33 
perc

Funkcionális és 
teljesítmény 

http://doubleclick.net


A sütik karbantartása 

Önnek lehetősége van arra, hogy karbantartsa és/vagy tetszés szerint törölje a sütiket. Kérjük, 
hogy az ezzel kapcsolatos tudnivalókért látogasson el az aboutcookies.org webhelyre. Ön 
törölni tudja a számítógépén tárolt összes sütit, és a böngészőprogramok többségében le tudja 
tiltani a telepítésüket, azaz lehetősége van a böngészőjét úgy beállítani, hogy az ne engedje 
meg az egyedi azonosító jel elhelyezését a Felhasználó gépére (böngészőtől függően általában 
az eszközök menüben a beállítások/internetbeállítások pontban). Ebben az esetben azonban 
előfordulhat, hogy minden alkalommal, amikor ellátogat egy adott oldalra, manuálisan el kell 
végeznie egyes beállításokat, és számolnia kell azzal is, hogy bizonyos szolgáltatások és 
funkciók esetleg nem működnek, (például a testreszabott megoldások esetében) a szolgáltatás 
egyes funkcióit a felhasználó nem tudja a legteljesebb mértékben használni. 

További, teljes adatkezelési tájékoztatás elérhető az adatkezelési tájékoztatóban. 

Budapest, 2020. december 19.  

_ga .keepthenightalive.hu Ezt a sütit a Google Analytics állítja 
be. Látogatók, munkamenetek, 
kampányadatok és az oldal 
használatának statisztikai 
gyűjtését végzi. A sütik anonim 
módon tárolják az adatokat, és 
egy random szémot rendelnek a 
felhasználóhoz hogy az egyedi 
látogatókat azonosítsa. 

1 év 20 
nap 9 óra 
18 perc

Statisztika

_gid .keepthenightalive.hu Ezt a sütit a Google Analytics állítja 
be. A statisztikai adatokat gyűjt az 
oldal használatával kapcsolatban, 
amit statisztikai riportok 
készítéséhez használ fel. A 
gyűjtésbe tartozik a látogatások 
száma, a forgalom, ahonnan az 
oldalra érkezik a felhasználó, és 
az, hogy melyik oldalakat látogatta 
meg a felhasználó. 

1 év 19 
nap 15 
óra 49 
perc

Statisztika

_gat_gtag_UA_185844171_
1

.keepthenightalive.hu Ezt a sütit a Google Analytics állítja 
be.  Az oldal statisztikai riportjának 
az azonosítószáma, ez alapján 
azonosítja a rendszer a weboldalt. 

1 év Egyéb 

IDE .doubleclick.net A Google DoubleClick állítja be, és 

Ebben a sütőben tárolja az oldallal 
és a reklámokkal kapcsolatos 
felhasználói szokásokat és 
előzményeket. Abban segít, hogy 
a felhasználó számára releváns 
hirdetések jelenjenek meg. 

1 years 
20 days 1 
hours 9 
minutes

Hirdetés és 
teljesítmény


