SÜTI (COOKIE) KEZELÉS TÁJÉKOZTATÓ
Ezt a tájékoztatót az „A Szikla” Múzeumi Közhasznú Alapítvány (1012 Budapest,
Lovas út 4/C, 18728488-2-41) hozta létre azzal a céllal, hogy összefoglalja a
THEROCK.ACADEMY oldal süti használatával kapcsolatos legfontosabb
információkat.
1. MI AZ A SÜTI?
A cookie (magyarul „süti”) egy olyan kisméretű adatcsomag, amit az internetes
szolgáltatások a böngészőben tárolnak el.
2.

MIRE HASZNÁLJUK A SÜTIKET?

A THEROCK.ACADEMY weboldal sütiket használ a weboldal működtetése,
használatának megkönnyítése, a weboldalon végzett tevékenység nyomon követése,
egyéni beállítások megjegyzése és releváns tartalom megjelenítése érdekében.
Részletes süti használati céljaink:


A zökkenőmentes felhasználói élmény biztosításához navigációs adatok
gyűjtése,



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,



célzott hirdetések elhelyezése más weboldalakon,



böngésző felhasználók megkülönböztetése, azonosítása,



felhasználóra szabott tartalom szolgáltatás,



chat, hírfolyam funkció használata,



live stream funkció használata,

3. A SÜTIK TÍPUSAI
3.1.

FELTÉTLENÜL SZÜKSÉGES, ALAP MUNKAMENET (SESSION) SÜTIK

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak
használatát, és látogatóink azonosítása nélkül gyűjtenek információt a használatáról.
Ide tartozik például bejelentkezési módok és adatok megjegyzése, weboldal értesítési
üzenetek státusza. Ezek nélkül a sütik alkalmazása nélkül nem tudjuk garantálni
weboldalunk kényelmes használatát.
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3.2.

KÉPZÉSI MŰKÖDÉST BIZTOSÍTÓ FELTÉTLENÜL SZÜKSÉGES, MUNKAMENET SÜTIK

Ahhoz, hogy a képzési munkamenetben, a tananyag feldolgozásban támogassuk
felhasználóinkat, szintén sütiket alkalmazunk. Ezek a sütik lehetővé teszik számunkra,
hogy adatokat gyűjtsünk arról, hogyan használják az egyes felhasználók az e-learning
adatbázist, naplózzák az előrehaladást és segítséget nyújtanak a határidők
betartásában. Ezen sütik alkalmazása nélkül nem tudjuk garantálni
a
tartalommegjelenítés rendeltetésszerű használatát.
3.3.

STATISZTIKAI CÉLÚ SÜTIK

Ahhoz, hogy weboldalunkat felhasználóink számára optimális módon fejlesszük és a
felhasználói élményt növeljük olyan sütiket is használunk, melyek lehetővé teszik
számunkra, hogy információt gyűjtsünk azzal kapcsolatban, hogyan használják
látogatóink weboldalunkat. Ezek a sütik nem tudják a felhasználókat személy szerint
beazonosítani, olyan információkat gyűjtenek, mint az oldalak megtekintése, 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.
3.4.

EGYÉB SÜTIK

Az egyéb sütik közé tartoznak például azok, amelyek lehetővé teszik a weboldal
tartalmának közösségi oldalakon történő megosztását, YouTube-videók automatikus
minőség beállítását.
4. HOGYAN ELLENŐRIZHETI, ÉS HOGYAN TUDJA KIKAPCSOLNIA A SÜTIKET?
Minden böngésző engedélyezi a sütik beállításának a változtatását. A legtöbb
böngésző alapértelmezettként automatikusan elfogadja a sütiket, ezek a beállítások azonban
megváltoztathatók, így a böngésző meg tudja akadályozni az automatikus elfogadást és
minden alkalommal fel tudja ajánlani a választás lehetőségét, hogy engedélyezi-e a sütiket.
Ezeket a beállításokat a böngészők weboldalain, illetve súgó menüjében találja meg. Fontos,
hogy a beállítások módosítását követően az oldal megtekinthető marad, de előfordulhat, hogy
bizonyos szolgáltatások, tartalmak nem megfelelően jelennek meg. Süti beállításokkal
kapcsolatos további információ:
Internet Explorer | Firefox | Chrome | Safari

Érvényes: 2020. 12. 15-től visszavonásig.
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