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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://molujeuropaalapitvany.hu/ weboldalon („Weboldal”) annak tulajdonosa és üzemeltetője,  

Neve: MOL - Új Európa Alapítvány (“Alapítvány”)   

Székhelye: 1117 Budapest, Október huszonharmadika utca 18.  

Adószáma: 19308265-2-43  

Nyilvántartási száma: 01-01-0013160  

Nyilvántartja: Fővárosi Törvényszék 

Kapcsolattartási e-mail cím: info@molujeuropalapitvany.hu  
 

sütiket használ. 

A Weboldal tárhelyszolgáltatója:  

KMAK Kft. - Kelet-Magyarországi Adat központ Kft. 

• székhelye: 5000 Szolnok, Boldog Sándor István krt. 4. III/333. 

• e-mail elérhetősége: molcontent@kmak.hu  

 

A Weboldalon használt sütiket a következő kategóriákba soroljuk: 

Feltétlenül szükséges / Elengedhetetlen (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. 

 

Hogyan értesítjük a látogatókat, és hogyan kérjük hozzájárulásukat a sütik használatához? 

Első látogatáskor az Alapítvány 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. A sütik 

kezelésének elutasítása – az alább írtakon túl – semmilyen következménnyel nem jár Önre nézve. Ön a 

sütibeállításokat később is jogosult módosítani. Hangsúlyozzuk azonban, hogy az egyes sütik elutasítása 

vagy az azt eredményező későbbi módosítás befolyással bírhat a Weboldal megjelenésére vagy 

használhatóságára. Hangsúlyozzuk továbbá, hogy a feltétlenül szükséges (munkamenet) sütik a Weboldal 

https://molujeuropaalapitvany.hu/
mailto:info@molujeuropalapitvany.hu
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látogatása során mindenképpen alkalmazásra kerülnek, mivel ezek hiányában a Weboldal megfelelő 

elérhetősége egyáltalán nem biztosítható. 

A Weboldalon alkalmazott sütik listája és jellemzői 

A Weboldalon alkalmazott sütik kapcsán az adatkezelés az alábbi jogalapokon történik: 

Az elengedhetetlen, azaz feltétlenül szükséges (munkamenet) sütik esetében az adatkezelés jogalapja 

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

f) pontja, amely a Weboldal megfelelő üzemeltetése. 

A Weboldalon jelenleg alkalmazott sütikről alább találhat bővebb információkat: 

Süti neve: gdpr 

• Süti típusa: Elengedhetetlen (munkamenet) süti 

• Süti funkciója és az érinett adatok köre: A honlap megfelelő működésének biztosítása. 

• Süti élettartama: 90 nap. 

Süti neve: PHPSESSID 

• Süti típusa: Elengedhetetlen (munkamenet) süti 

• Süti funkciója és az érinett adatok köre: A honlap megfelelő működésének biztosítása. 

• Süti élettartama: 120 perc. 

 

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 manuálisan elfogadhatja az 

ajánlott sütibeállításokat vagy módosíthat azokon. Az érintett hozzájárulásán alapuló 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 (visszavonhatja), 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 

Firefox 

Microsoft Internet Explorer 9 

Microsoft Internet Explorer 10 

https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=en
https://support.mozilla.org/en-US/kb/enhanced-tracking-protection-firefox-desktop
https://support.microsoft.com/en-us/help/278835/how-to-delete-cookie-files-in-internet-explorer
https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
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Microsoft Internet Explorer 11 

Microsoft Edge 

Safari 

Kiemeljük továbbá, hogy egyes böngészők a biztonsági szintek állításával teszik lehetővé a sütik 

korlátozását. 

További információkat a sütikkel kapcsolatban az alábbi linkeken talál: 

Wikipedia 

youronlinechoices.com 

allaboutcookies.org 

cookiepedia.co.uk 

Az Ön adatvédelmi jogaival és jogorvoslati lehetőségeivel, valamint egyéb adatkezeléseinkkel 

kapcsolatosan bővebb információkat a jelen Weboldal ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓJÁBAN talál. 

A Weboldallal kapcsolatos felhasználási feltételeink a jelen Weboldal FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK 

dokumentumában érhetők el. 

 

https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
https://support.microsoft.com/en-us/help/4468242/microsoft-edge-browsing-data-and-privacy
https://support.apple.com/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-sfri11471/mac
https://en.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie
https://www.youronlinechoices.com/uk/
https://www.allaboutcookies.org/
https://cookiepedia.co.uk/cookie-laws-across-europe

