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SYNLAB: COOKIE TÁJÉKOZTATÓ 

Szeretnénk biztosítani, hogy örömmel böngészhesse honlapunkat, és ehhez tökéletes felhasználói élményt 
nyújtsunk. Ennek érdekében honlapunk „cookie-kat” (sütiket) helyez el az Ön számítógépén, amelyek 
információkat gyűjtenek honlapunk használatáról. 

1. MIK AZOK A SÜTIK? 

1.1. A cookie-k olyan szövegfájlok, amelyek kis mennyiségű információt tartalmaznak, és amelyek egy 

honlap látogatásakor letöltődnek az Ön eszközére. Minden alkalommal, amikor újra meglátogatja ezt 

a honlapot, eszköze visszaküldi ezeket a sütiket az adott oldalnak, vagy olyan más honlapoknak, 

amelyek felismerik ugyanezt a sütit. 

1.2. A sütik lehetővé teszik, hogy rendszereink felismerjék a felhasználó eszközét és az előzetes 

beállításokat azonnal elérhetővé tegyék. 

1.3. Amint belép a látogató egy oldalra, az azonnal letesz egy cookie-t a felhasználó számítógépének 

merevlemezére. 

2. MIÉRT HASZNOSAK A COOKIE-K? 

2.1. A cookie-k azért hasznosak, mert: 

• lehetővé teszik, hogy a honlap felismerje a felhasználó eszközét és a tartalmat a felhasználó 

érdeklődésének megfelelően testre szabja, 

• segítenek nekünk honlapunk fejlesztésében, hogy az Ön igényeire szabott, jobb 

szolgáltatásokat kínálhassunk Önnek, 

• lehetővé teszik, hogy felismerjük eszközét, ha visszatér honlapunkra, 

• információt tárolnak azzal kapcsolatban, hogy mi az Ön kedvenc tevékenysége honlapunkon, 

így az Ön érdeklődésének megfelelően testre szabhatjuk honlapunkat. Ahol erre 

lehetőségünk van, reklámokat helyezhetünk el például az Ön személyes érdeklődésének 

megfelelően, vagy felgyorsíthatjuk a kérései kezeléséhez szükséges időt. 

2.2. Honlapunk használatával Ön beleegyezik abba, hogy a lent részletezett típusú sütiket elhelyezzük 

eszközén, és ezen adatokat a jelen tájékoztatónak megfelelően felhasználjuk – hacsak nem állította 

be böngészőjében a sütik letiltását. 

2.3. A sütikkel kapcsolatban további információkat talál a www.allaboutcookies.org és a 

www.youronlinechoices.eu oldalon, itt pedig egy videót nézhet meg a cookie-król: 

www.google.co.uk/goodtoknow/data-on-the-web/cookies/. 

3. A SÜTIK FAJTÁI 

A sütiknek két fő fajtája van: az 'elsődleges cookie-k' és a 'harmadik fél cookie-k': 

3.1. Az elsődleges cookie-k olyan sütik, amelyeket a honlap üzemeltetője helyez el közvetlenül az Ön 
számítógépén. Ezek arra szolgálnak, hogy felismerjék a számítógépét, ha visszalátogat az adott 
oldalra, és emlékezzenek preferenciáira a honlap böngészése közben. Alapvetően ezek a mi 
sütijeink. 

3.2. A harmadik fél sütiket szolgáltatók helyezik el a honlap üzemeltetője nevében. Ezeket a szolgáltató 

használja fel az Ön számítógépének felismeréséhez, ha más honlapokra látogat. A harmadik fél 

cookie-kat leggyakrabban a honlap forgalmának elemzéséhez és reklám célokra használjuk. 

http://www.allaboutcookies.org/
http://www.youronlinechoices.eu/
http://www.google.co.uk/goodtoknow/data-on-the-web/cookies/
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4. COOKIE-K HASZNÁLATA 

4.1. A következő táblázatok elmagyarázzák, milyen sütiket használunk és miért. 

Süti neve Szolgáltatott adatok és süti funkciója Süti időtartama 

XSRF-TOKEN 

Az oldalon levő különböző űrlapok esetén használjuk 
és az ún. "Cross- Site Request Forgery" elleni 
védekezéshez szükséges. Ezen süti használatának 
célja az, hogy más ne tudjon a felhasználó nevében 
űrlapot beküldeni.  

2 óra 

synlab_session 

Véletlenszerűen generált egyedi 

karakterlánc, mely a felhasználó azonosítására és 

követésére szolgál. E süti nélkül a felhasználó nem 

tud továbbhaladni a hitelesített hozzáférést igénylő 

aloldalakhoz. 

böngészési folyamat 

allowed_cookie_types 
Az oldalon engedélyezett sütik (Analitikai, 

Szükséges) típusát tartalmazza. 
1 év 

cssloaded Az oldal által használt css-ek betöltését vizsgáló süti. 
böngészési  

folyamat 

SERVERID 

Ez a süti általában az oldal betöltődés egyensúlyáért 

felel és beazonosítja a szervert, ami az utolsó oldalt a 

böngészőnek elküldte. 

böngészési folyamat 

4.2. Harmadik féltől származó sütik listája: 

 
  

Süti neve Szolgáltató 
Szolgáltatott adatok és süti 

funkciója 
Süti időtartama 

vchideactivationmsg   3 év 

vchideactivationmsg_vc11   3 év 

__utma 

Google Ez a cookie a látogatók és 

munkamenetek 

megkülönböztetését szolgálja. A 

cookie minden alkalommal létrejön, 

amikor a javascript alkalmazás már 

fut, és még nem létezik _utma 

cookie. A cookie minden 

alkalommal frissül, amikor 

adatküldés történik a Google 

Analytics felé. 

2 év 

__utmz 

Google Ez a cookie tárolja minden forgalom 

vagy kampány forrását, mely 

segítségével megállapítható, hogy 

a felhasználó hogyan találta meg a 

honlapot. A cookie minden 

alkalommal létrejön, amikor a 

javascript alkalmazás már fut, és 

minden feltöltött adatot továbbít a 

Google Analytics szolgáltatás felé. 

6 hónap 
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4.3. A SYNLAB nem szabályozza a harmadik fél cookie-k elhelyezését. Kérjük, látogasson el a harmadik 

felek honlapjaira, ha szeretne többet megtudni ezekkel a sütikkel kapcsolatban.  

4.4. Ha nem szeretne sütiket használni, beállíthatja böngészőjében, hogy ne fogadja el a cookie-kat. 

4.5. Ha csak a saját sütijeinket szeretné elfogadni, de a szolgáltatóinkét és partnereinkét nem, válassza 

ki a „harmadik fél cookie-k letiltása" opciót (vagy más hasonló beállítást a böngészőjében).  

5. A GOOGLE ANALYTICS HASZNÁLATA 

5.1.  [Ez a honlap Google Analytics internetes forgalomelemző szolgáltatást vesz igénybe a Google Inc. 

társaságtól, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 (a továbbiakban: „Google").]  

5.2. A Google Analytics is sütiket, vagyis az Ön eszközére helyezett szövegfájlokat használ honlapunk 

használatának elemzéséhez.  

5.3. A cookie által a honlapunk használatával kapcsolatban létrehozott információk általában egy Google 

szerver felé továbbítódnak az Egyesült Államokba, és ott tárolják őket. 

5.4. Ha a honlap IP anonimizálást alkalmaz, az Ön IP címét a Google először lerövidíti az Európai Unió 

tagországaiban, vagy az Európai Gazdasági Térség más tagállamaiban. Csak kivételes esetben 

továbbítódik teljes IP cím az Egyesült Államokban található Google szerver felé, amit aztán ott 

rövidítenek le.  

5.5. A Google a mi nevünkben arra használja ezt az információt, hogy elemezze a honlap használatát, 

jelentéseket készítsen a honlapon végzett tevékenységekről, és további szolgáltatásokat nyújtson 

nekünk a honlap és az internet használatával kapcsolatban. Az Ön böngészőjéből a Google Analytics 

által továbbított IP címet a Google semmilyen más tárolt adattal nem kapcsolja össze. 

5.6. A sütik elmentését megakadályozhatja a böngésző alkalmazás megfelelő beállításával; ebben az 

esetben azonban előfordulhat, hogy nem tudja a honlap minden funkcióját használni. 

Megakadályozhatja azt is, hogy a Google összegyűjtse és feldolgozza a cookie által a honlap 

használatával kapcsolatban létrehozott adatokat (beleértve az Ön IP címét is), ha letölti és telepíti a 

következő linken található böngésző kiegészítőt: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout. 

 

6. A COOKIE BEÁLLÍTÁSOK MÓDOSÍTÁSA 

6.1. A legtöbb böngésző lehetőséget ad a cookie-kkal kapcsolatos beállításokra (pl. figyelmeztetés új 

sütikről, sütik letiltása és törlése). További információkat talál a www.allaboutcookies.org és a 

www.youronlinechoices.eu oldalakon. 

http://tools.google.com/dlpage/gaoptout
http://www.allaboutcookies.org/
http://www.youronlinechoices.eu/

