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SÜTI (COOKIE) TÁJÉKOZTATÓ 
 
1. Sütik 
1.1. Amikor meglátogatja a https://alfaworks.hu/ honlapot (a továbbiakban: honlap), a látógató (a 
továbbiakban: Érintett) számítógépe sütiket tárol. A sütik kisméretű fájlok, amelyeket a böngészője 
tárol az Érintett eszközén bizonyos információk mentése érdekében. Amikor az Érintett a következő 
alkalommal ugyanazon eszköz igénybevételével látogatja meg honlapot, a sütikben mentett 
információ vagy a honlapra („Első Fél sütije”) került továbbításra vagy egy másik olyan honlapra, 
amelyhez a süti tartozik („Harmadik Fél sütije”).    
1.2. A mentett és visszaküldött információn keresztül a honlap felismeri, hogy az Érintett korábban 
már belépett oda és meglátogatta azt az eszközön használt böngészővel. Ezt az információt arra 
használjuk (Alfa Works Kft. székhely: 1064 Budapest, Vörösmarty utca 67., Cg. 01-09-328455, 
adószám: 26492348-2-43, a továbbiakban: Adatkezelő), hogy a honlapot az Érintett preferenciáival 
összhangban optimális módon tervezze és jelenítse meg. Ebben a vonatkozásban kizárólag maga a 
süti kerül azonosításra az Érintett eszközén. Ezen a mértéken túl az Érintett személyes adatait csak a 
kifejezett hozzájárulásával, vagy abban az esetben menti az Adatkezelő, ha az feltétlenül szükséges 
az Érintett részére felkínált és az Érintett által elért szolgáltatás használatához. 

1.3. A honlap hozzájárulás kezelő felületet használ (Consent Management Platform a továbbiakban: 
CMP) annak érdekében, hogy hozzájárulást szerezzen az adatkezeléshez és a cookie-k vagy hasonló 
funkciók használatához. A CMP segítségével lehetősége van a hozzájárulását adni a honlapunk egyes 
funkcióihoz pl. külső elemek telepítéséhez, streameléshez szükséges beépítéshez, statisztikai 
elemzésekhez, reklámok méréséhez és személyre szabásához. A CMP segítségével Ön egyesesével 
vagy az összes célhoz megadhatja vagy visszavonhatja a hozzájárulását. A beállítások a későbbiekben 
módosíthatóak. A CMP integrálásának a célja, hogy a honlapunk felhasználóinak döntési lehetőséget 
biztosítsunk a fenti funkciókkal kapcsolatosan és a honlapunk további használata során lehetőséget 
biztosítsunk a korábbi beállítások módosítására. A CMP használatával személyes adat kezelünk a 
használt eszközről úgy, mint IP cím. Az adatok kezelésével a CMP segít nekünk megfelelni a jogi 
kötelezettségünknek (bizonyíték szolgáltatására való köztelezettség). Az adatkezeléssel kapcsolatos 
érdekünk a cookie-kal és egyéb funkciókkal kapcsolatos a felhasználói beállítások elmentése. A CMP 
addig tárolja az adatokat ameddig a felhasználói beállítása aktív.  
1.4. A honlap a sütik alábbi típusait használja, amely sütik terjedelmére és funkciójára vonatkozó 
magyarázat alább található:  

• Feltétlenül szükséges 
• Technikai/Látógató mérés - annak biztosítása érdekében, hogy a kért szolgáltatást nyújtani 

lehessen beleértve alap elemzések. (nincsen szükség hozzájárulásra az e-Privacy Irányelv 
2002/58 EU alapján).  

• Funkcionális és Teljesítmény -   Kiegészítő eszközök a honlapunk 
teljesítményének/kívánatosságának a mérésére és további kiegészítő (személyre szabott) 
funkciók biztosítása. 

• Marketing/Reklám – Honlapok közötti eszköz marketing profil készítésére a felhasználói 
viselkedés alapján. 

1.5. A honlap az alábbi sütiket használja: 

Süti neve Süti típusa Süti 
Szolgáltató 

Süti által kezelt 
adatok Süti célja Süti 

élettartama 

CookieLawInfoConsent 1 year Necessary 

Records the default 
button state of the 

corresponding 
category & the 

status of CCPA. It 
works only in 

coordination with 
the primary cookie. 

CookieLawInfoConsent 1 year 

https://alfaworks.hu/
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cookielawinfo-
checkbox-necessary 1 year Necessary 

Set by the GDPR 
Cookie Consent 

plugin, this cookie is 
used to record the 

user consent for the 
cookies in the 
"Necessary" 
category . 

cookielawinfo-
checkbox-necessary 1 year 

cookielawinfo-
checkbox-functional 1 year Necessary 

The cookie is set by 
the GDPR Cookie 
Consent plugin to 

record the user 
consent for the 
cookies in the 

category 
"Functional". 

cookielawinfo-
checkbox-functional 1 year 

cookielawinfo-
checkbox-performance 1 year Necessary 

Set by the GDPR 
Cookie Consent 

plugin, this cookie is 
used to store the 
user consent for 
cookies in the 

category 
"Performance". 

cookielawinfo-
checkbox-performance 1 year 

cookielawinfo-
checkbox-analytics 1 year Necessary 

Set by the GDPR 
Cookie Consent 

plugin, this cookie is 
used to record the 

user consent for the 
cookies in the 
"Analytics" 
category . 

cookielawinfo-
checkbox-analytics 1 year 

cookielawinfo-
checkbox-

advertisement 
1 year Necessary 

Set by the GDPR 
Cookie Consent 

plugin, this cookie is 
used to record the 

user consent for the 
cookies in the 

"Advertisement" 
category . 

cookielawinfo-
checkbox-

advertisement 
1 year 

cookielawinfo-
checkbox-others 1 year Necessary 

Set by the GDPR 
Cookie Consent 

plugin, this cookie is 
used to store the 
user consent for 
cookies in the 

category "Others". 

cookielawinfo-
checkbox-others 1 year 

elementor never Necessary 

This cookie is used 
by the website's 

WordPress theme. It 
allows the website 

owner to implement 
or change the 

website's content in 
real-time. 

elementor never 

__cf_bm 30 minutes Functional 

This cookie, set by 
Cloudflare, is used 

to support 
Cloudflare Bot 
Management. 

__cf_bm 30 minutes 

pll_language 1 year Functional 

The pll _language 
cookie is used by 

Polylang to 
remember the 

language selected by 

pll_language 1 year 
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the user when 
returning to the 

website, and also to 
get the language 

information when 
not available in 

another way. 

vuid 2 years Analytics 

Vimeo installs this 
cookie to collect 

tracking information 
by setting a unique 
ID to embed videos 

to the website. 

vuid 2 years 

 

1.7. Feltétlenül szükséges sütik  
1.7.1. A feltétlenül szükséges sütik olyan funkciókat biztosítanak, amelyek nélkül a honlap nem 
használható rendeltetésszerűen. Ezen sütiket kizárólag az Adatkezelő használja, ezért ezek az Első 
Fél sütijei. Ez azt jelenti, hogy a sütikben tárolt valamennyi információ visszakerül a honlapra. 
1.7.2. A feltétlenül szükséges sütik például arra szolgálnak, hogy Érintett, mint regisztrált felhasználó 
mindig bejelentkezve maradjon, amikor a honlap különböző aloldalaira belép, és így ne kelljen 
minden alkalommal újra beírnia a belépési adatait egy új oldalra történő belépéskor. 
1.7.3. A feltétlenül szükséges sütik használata a honlapon az Érintett hozzájárulása nélkül lehetséges. 
A feltétlenül szükséges sütik ezért egyénileg nem aktiválhatók és deaktiválhatók. Az Érintett 
ugyanakkor bármikor kikapcsolhatja a sütiket a böngészőjében 
1.7.4. Jogalap: GDPR 6.cikk (1) bekezdés b) pont. 

 
1.8. Funkció és Teljesítmény sütik 
1.8.1. A funkció sütik lehetővé teszik, hogy a honlap már megadott adatokat tároljon (mint például a 
regisztrált név vagy nyelvválasztás), és ezen adatok alapján tökéletesített és személyre szabottabb 
funkciókat kínáljon. Ezen sütik csak anonim adatokat gyűjtenek és tárolnak, hogy ne tudják követni 
az Érintett egyéb honlapokon való mozgását. 
1.8.2. A teljesítmény sütik arról gyűjtenek adatokat, hogy hogyan használják a honlapot, annak 
érdekében, hogy a honlap vonzerejét, tartalmát és funkcióit javítsa az Adatkezelő. Ezen sütik 
segítenek például meghatározni, hogy a honlap aloldalai látogatottak-e, illetve, hogy mely aloldalak 
a látogatottak, valamint, hogy a felhasználókat különösen mely tartalmak érdeklik. A teljesítmény süt 
arra is szolgálnak, hogy  
− rögzítsék különösen egy oldal látogatásainak a számát, az aloldalakra való belépések számát, a 

honlapon eltöltött időt, a látogatott oldalak sorrendjét, azt, hogy melyik keresési kifejezések 
vezették el az Érintettet az Adatkezelőhöz, az országot, a régiót és adott esetben a várost, ahonnan 
belép az Érintett, valamint a honlapra belépő mobil eszközök arányát; 

− rögzítsék a számítógép egerének mozgását, az egérrel végrehajtott kattintásokat és görgetést is, 
hogy az Adatkezelő megértse, hogy a honlap mely területei érdeklik különösen a felhasználókat.  

1.8.3. Ezeket az adatokat nem az Érintett nevéhez vagy felhasználói profiljához kapcsolódóan 
használja fel az Adatkezelő, hanem statisztikai kimutatás részeként dolgozza azokat fel. Ennek 
eredményeként a felhasználók igényeinek megfelelően tudja alakítani a honlap tartalmát és 
optimalizálni a kínálatát. Az Érintett számítógépének technikai okok miatt továbbított IP címe 
automatikusan anonimizált és nem enged következtetéseket levonni az egyéni felhasználóra nézve. 
1.8.4. Jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont. 
 
1.9. Hozzájáruláson alapuló sütik 
1.9.1. Azon sütiket, amelyek nem feltétlenül szükségesek és nem funkció vagy teljesítmény sütik, így 
például a reklám / marketing sütiket, csak a kifejezett hozzájárulásával használja az Adatkezelő. 
1.9.2. Az Adatkezelő fenntartja továbbá a jogot, hogy azon adatokat, amelyekhez a honlap látogatói 
szokásainak az anonim elemzéséből a sütik által jut hozzá, felhasználja annak érdekében, hogy a 
honlapon bizonyos termékeinek egyes reklámjait megjelenítse. Mindez az Érintett előnyére válik, 
mert olyan reklámot vagy tartalmat jelenít meg az Adatkezelő ezáltal, amelyről úgy gondolja, hogy 
érdekli az Érintettet a böngészési szokásai alapján, ezáltal kevesebb olyan véletlenszerűen megjelenő 
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reklámot vagy tartalmat fog látni, amely kevésbé esik egybe az Érintett igényeivel. 
1.9.3. A marketing sütik külső reklámtársaságoktól érkeznek (Harmadik Fél sütijei) és az Érintett 
által látogatott honlapokról gyűjt információt annak érdekében, hogy az Érintettnek célcsoportra 
irányuló reklámot készítsen. 
1.9.4. Jogalap: a GDPR 6. cikk (1) bekezdése a) pont. 
1.9.5. Az online reklámozáshoz használt sütiket letilthatja az Érintett önszabályozó programok 
keretében számos országban létrehozott olyan eszközök révén, amelyek biztosítják az Érintett 
választási lehetőségének az érvényesülését, mint amilyen például az amerikai 
https://www.aboutads.info/choices/ vagy az európai http://www.youronlinechoices.com/hu/. A sütik 
beállítási lehetőségei a böngésző eszköztárától függően találhatóak meg (Internet Explorer itt, Edge 
itt, Google Chrome itt, Mozilla Firefox itt, Safari itt). Ezeken a linkeken állíthatja be, milyen követési 
funkciókat engedélyez/tilt meg a számítógépén. A hozzájáruláson alapuló sütik használatához való 
hozzájárulását egyénileg, a jövőre nézve tehát bármikor visszavonhatja az Érintett a süti 
beállításainak megfelelő módosításával.  
1.9.6. Azok az Érintettek, akik nem szeretnék, hogy a Google Analytics jelentést készítsen a 
látogatásukról, telepíthetik a Google Analytics letiltó böngészőbővítményt. Ez a kiegészítő arra 
utasítja a Google Analytics JavaScript-szkriptjeit (ga.js, analytics.js, and dc.js), hogy ne küldjenek 
látogatási információt a Google számára. Emellett azok az Érintettek, akik telepítették a letiltó 
böngésző bővítményt, a tartalmi kísérletekben sem vesznek részt. Amennyiben az Érintett Analytics 
webes tevékenységének letiltási szándéka esetén felkeresheti a Google Analytics letiltó oldalát, és 
telepítheti a bővítményt böngészőjéhez. A bővítmény telepítéséről és eltávolításáról további 
tájékoztatásért tekintse meg az adott böngészőhöz tartozó súgót. 
 
1.10. A sütik kezelése és törlése 
Az Érintett a böngészőjét beállíthatja (Explorer itt, Edge itt, Google Chrome itt, Mozilla Firefox itt, 
Safari itt) úgy, hogy az a sütik mentését főszabályként ne engedje meg, és/vagy úgy, hogy a böngésző 
minden alkalommal rákérdezzen arra, hogy az Érintett egyetért-e a sütik bekapcsolásával. Az Érintett 
bármikor törölheti azon sütiket, amelyeket ismételten bekapcsolt. A böngésző súgó funkciója 
használatával részletes tájékoztatást kaphat az Érintett ennek működéséről.  A sütik használatának 
általános érvénnyel történő kikapcsolása korlátozhatja a honlap bizonyos funkcióinak működését. 
 
1.11. Google Analytics 
1.11.1. A honlap Google Analytics-et, a Google Inc. („Google”) webes elemző szolgáltatását 
használja. Ennek során a Google Analytics a süti egy meghatározott formáját használja, amelyet az 
Érintett számítógépe tárol, és amely lehetővé teszi a honlap Érintett által történő használatának 
elemzését. A süti által a honlap Érintett általi használatáról létrehozott információt általában egy, az 
Egyesült Államokban található Google szerverre továbbítják, majd ott tárolják. 
1.11.2. A sütik tárolását megakadályozhatja az Érintett, ha a böngészőszoftverének használata során 
a megfelelő beállításokat alkalmazza. Emellett a https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en 
címen elérhető böngésző beépülő modul letöltésével és telepítésével megakadályozhatja az Érintett, 
hogy a Google rögzítse és kezelje a süti által létrehozott, a honlap Érintett által történő használatával 
kapcsolatos adatokat (beleértve az IP címét). 
1.11.3. A honlap a Google Analytics-et használja a felhasználói azonosítón keresztül megvalósuló 
látogatóáramlás eszköztől független elemzésére is. Az Érintett által történő használat különböző 
eszközök közötti követését kikapcsolhatja a Google fiókjában az „Információim”, „Személyes 
információk” alatt. 
1.11.4. Jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont. 
 
1.12. YouTube 
1.12.1 A honlapba YouTube videókat integráltunk, amelyek a http://www.YouTube.com-on kerülnek 
tárolásra, és amelyek közvetlenül lejátszhatók a honlapról. Csak a videók lejátszása esetén kerülnek 
adatok a YouTube részére továbbításra. Erre az adattovábbításra nincs befolyásunk. Ha nem szeretné, 
hogy Önt összekapcsolják a YouTube profiljával, a gomb aktiválása előtt ki kell jelentkeznie. A 
YouTube felhasználói profilokként tárolja az adatait és reklámozás, piackutatás és/vagy a 
honlapjának keresletorientált tervezése céljából használja azokat. Az ilyen értékelés különösen a 

https://www.aboutads.info/choices/
http://www.youronlinechoices.com/hu/
http://windows.microsoft.com/hu-hu/windows-vista/block-or-allow-cookies
https://support.microsoft.com/hu-hu/windows/a-microsoft-edge-a-b%C3%B6ng%C3%A9sz%C3%A9si-adatok-%C3%A9s-az-adatv%C3%A9delem-bb8174ba-9d73-dcf2-9b4a-c582b4e640dd
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=hu
https://support.mozilla.org/hu/kb/sutik-engedelyezese-es-tiltasa-amit-weboldak-haszn
http://support.apple.com/kb/ph5042
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.
http://windows.microsoft.com/hu-hu/windows-vista/block-or-allow-cookies
https://support.microsoft.com/hu-hu/windows/a-microsoft-edge-a-b%C3%B6ng%C3%A9sz%C3%A9si-adatok-%C3%A9s-az-adatv%C3%A9delem-bb8174ba-9d73-dcf2-9b4a-c582b4e640dd
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=hu
https://support.mozilla.org/hu/kb/sutik-engedelyezese-es-tiltasa-amit-weboldak-haszn
http://support.apple.com/kb/ph5042
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en
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keresletorientált reklámtevékenység nyújtása érdekében történik (a nem bejelentkezett 
felhasználóknak is). Jogában áll tiltakozni ezen felhasználói profilok létrehozása ellen, amely esetben 
ezen jog gyakorlása érdekében fel kell vennie a kapcsolatot a YouTube-bal. A YouTube általi 
adatgyűjtés céljával és terjedelmével, valamint a YouTube általi adatkezeléssel kapcsolatos további 
információért kérjük, nézze meg az adatvédelmi szabályzatot: 
https://support.google.com/youtube/answer/10364219?hl=en  
https://support.google.com/youtube/answer/157177?hl=en&ref_topic=9386940  
 
 

https://support.google.com/youtube/answer/10364219?hl=en
https://support.google.com/youtube/answer/157177?hl=en&ref_topic=9386940
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