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Sütik és webjelzők kezelésével kapcsolatos tájékoztató 

A sütit, illetve webjelzőt a World Education Nemzetközi Oktatásszervező Korlátolt 

Felelősségű Társaság (székhely: 6080 Szabadszállás, Mátyás Király tér 1 I. lph. II/7; 

cégjegyzékszám: 03-09-127766; „Társaság”) a worldedu.hu domain alatt működő honlapja helyezi 

el. 

1. Süti és webjelző 

A süti betűkből és számokból álló kis információs-csomag. A Társaság webszervere a sütit 

automatikusan megküldi a böngészőjének a honlap első alkalommal történő meglátogatásakor. 

A számítógépe vagy mobil eszköze eltárolja a sütit.  

A webjelző a honlapon elhelyezett kis méretű, általában észrevehetetlen, kép. A webjelzők 

elhelyezésével a honlapon végzett műveletei követhetők és a nyert adatokból statisztika 

készíthető. 

2. Sütik és webjelzők típusa 

A Társaság olyan sütit és webjelzőt helyez el, amely a böngésző bezárásakor automatikusan 

törlődik, illetve olyan sütit és webjelzőt is elhelyez, amely a böngésző bezárását követően is 

tárolásra kerül az eszközén. 

A Társaság olyan sütit és webjelzőt helyez el, amely a látogató azonosítására nem alkalmas. 

A Társaság analitikai és marketing célokat szolgáló sütiket és webjelzőket helyez el. 

3. Sütik és webjelzők elhelyezésének célja 

A Társaság a sütit és webjelzőt annak érdekében helyezi el, hogy webhelyre vonatkozó 

statisztikákat készítsen, valamint a Társaság tevékenysége iránti érdeklődők.  

4. Sütik és webjelzők 

Típus Név Tartalom Időtartam 

Statisztikai célú _ga 

Egyedi azonosítót tartalmazó süti, 

ami a felhasználó webhely 

használatára vonatkozóan generál 

statisztikákat 

2 év 

Statisztikai célú _gat 
A Google Analytics lekérések 

szabályozására szolgáló süti 
1 nap 

Statisztikai célú _gid 

Egyedi azonosítót tartalmazó süti, 

ami a felhasználó webhely 

használatára vonatkozóan generál 

statisztikákat 

1 nap 

Statisztikai célú collect 

A látogatót különböző eszközök 

használata esetén és marketing 

csatornátok keresztül követő süti, 

ami a látogató eszközéről és 

viselkedéséről küld adatokat a 

Google Analytics részére 

Munkamenet 



  

  
2 

Marketing célú ads/ga-audiences 

A Google AdWords által használt 

süti visszavezeti azokat a 

látogatókat a webhelyre, akik a 

különböző webhelyeken tanúsított 

viselkedésük alapján 

feltételezhetően látogatóból 

ügyféllé válnak 

Munkamenet 

5. Google Analytics 

A Google Inc. a továbbított és tárolt adatok alapján kiértékeli a honlap-használatot, anonim 

adatokat tartalmazó jelentést állít össze a honlapon folytatott tevékenységéről, valamint egyéb 

honlappal, aktivitással és internethasználattal kapcsolatos szolgáltatásokat nyújt a Társaság 

részére. 

A Google Analytics-re vonatkozó további információ a következő link alatt érhető el: 

https://www.google.com/analytics/learn/privacy.html?hl=hu. 

A következő linken töltheti azt a kiegészítő alkalmazást, amely megakadályozza, hogy a Google 

Inc. sütik és webjelzők segítéségével adatokat gyűjtsön:  

https://support.google.com/analytics/answer/181881?hl=hu. 

5. Google Adwords 

A Google Adwords a hirdetési tevékenység javítását szolgálja a Társaság rsézére 

személyazonosításra alkalmatlan információk alapján.  

A Google Adwords vonatkozó további információ a következő link alatt érhető el: 

https://support.google.com/adwords/topic/3119071?hl=hu&ref_topic=3181080,3126923 

6. Sütik és webjelzők elhelyezésének tiltása 

Amennyiben a süti vagy webjelző számítógépén vagy mobil eszközén történő elhelyezését meg 

kívánja tiltani, akkor ezt a böngészője beállítások menüpontja alatt teheti meg. Ha a sütik és 

webjelzők használatát megtiltja, akkor lehetséges, hogy a honlap egyes funkcióit nem tudja 

használni. 

A következő linkre kattintással tudhat meg bővebb információt arról, hogy a Google Chrome 

böngészőben hogyan törölheti, tilthatja le vagy engedélyezheti a sütiket: 

https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=hu 

A következő linkre kattintással tudhat meg bővebb információt arról, hogy a Firefox 

böngészőben hogyan törölheti a sütiket: https://support.mozilla.org/hu/kb/weboldalak-altal-

elhelyezett-sutik-torlese-szamito 

A következő linkre kattintással tudhat meg bővebb információt arról, hogy a Microsoft Explorer 

és Microsoft Edge böngészőben hogyan törölheti, tilthatja le vagy engedélyezheti a sütiket: 

https://support.microsoft.com/hu-hu/help/17442/windows-internet-explorer-delete-

manage-cookies 

 

Hatályos 2019. október 24. napjától 

 


