
MILYEN SÜTIKET HASZNÁLUNK? 
 
A PEPSIMAXIZPARBAJ.HU honlapja sütiket használ (olyan betűkből és számokból álló, kis 
fájlok, amelyek a honlapra látogató felhasználó böngészőjében vagy a számítógépének 
merevlemezére továbbítva kerülnek tárolásra az Ön hozzájárulása esetén), hogy 
megkülönböztesse az adott felhasználót a PEPSIMAXIZPARBAJ.HU honlapjának más 
felhasználóitól. Ennek segítségével a felhasználó könnyebben böngészhet 
PEPSIMAXIZPARBAJ.HU honlapján, és a sütik segítik a PEPSIMAXIZPARBAJ.HU-t a honlap 
fejlesztésében. 
 
A PEPSIMAXIZPARBAJ.HU honlapjának üzemeltetése során az alábbi típusú sütik kerülnek 
felhasználásra csoportosítás szerint: 
 
Feltétlenül szükséges sütik: 
Ezek a sütik elengedhetetlenek a PEPSIMAXIZPARBAJ.HU honlapjának működéséhez. Ezt a 
típusú sütit nem lehet letiltani. 
 
A sütik által a következő információk kerülnek elhelyezésre/gyűjtésre: szerver affinitás és 
hitelesítési adatok (hogy a kapcsolat a legmegfelelőbb szerverekkel kerüljön kialakításra és 
fenntartásra). 
 
Feltétlenül szükséges sütiket használunk minden egyes munkamenet időtartamára 
("munkamenet azonosító sütik" vagy "session sütik") is. 
 
Munkamentet azonosító (session) sütik: 
A munkamenet-kezelés (session) alkalmával használt süti arra való, hogy információt tároljon 
a felhasználó beállításairól, vagy annak megváltozásáról.  
 
A munkamenet azonosító sütik használatával szolgáltatóink azt is ellenőrzik, hogy a 
hozzájárulási tájékoztatás funkcióját ellátó Cookie Értesítő megtekintetésre került-e, és 
biztosítják az online süti használati értesítés rendszeres megjelenését, amely az oldal süti 
használatáról és annak ki- és bekapcsolási lehetőségeiről tájékoztatja Önt. A munkamenet 
azonosító sütik továbbá tárolják az Ön személyes beállításait a Programban. 
 
Böngészője süti funkciójának módosításával Ön elutasíthatja vagy letilthatja ezen sütik 
használatát. A legtöbb böngésző eszköztárában megtalálható "segítség" fül tartalmazza, 
hogy miként lehet az új sütik elfogadását leállítani, Ön miként kaphat értesítést új süti 
érkezéséről és miként lehet a már meglévő sütiket kikapcsolni. Ugyanakkor, amennyiben Ön 
elutasítja vagy letiltja ezen sütik használatát, nem lesz képes a Program használatára, mivel 
ezen sütik alapvetően szükségesek a Program működtetéséhez. 
 
 
A PEPSIMAXIZPARBAJ.HU honlapján alkalmazott sütik, nyomkövető technológiák 
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cookieConsent 4 nap múlva Ez a süti azt a célt szolgálja, hogy tárolja 
azt az információt, miszerint Önt 
tájékoztattuk az oldalon használt 
sütikről.  
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A Google/YouTube által használt sütik lejárati ideje 
munkamenet végétől akár 2 évig is terjedhet. 
 
Ezen sütik beágyazott Youtube videókon keresztül 
jönnek létre. 
Anonim statisztikai adatokat regisztrálnak, például 
hányszor jelenik meg a videó és milyen beállításokat 
használnak a lejátszásához. 
 
Nem gyűjtenek érzékeny személyes adatokat, kivéve, ha 
bejelentkezik Google fiókjába. Ebben az esetben 
beállításait, választásait összekapcsolja fiókjával, például, 
ha a tetszik funkcióra kattint a videón. 
 
További információért kérjük olvassa a Google általános 
adatvédelmi irányelveit: 
https://policies.google.com/privacy?hl=hu-HU 

CONSENT 
CONSISTENCY 
GPS 
 
 
 
 
 
 
VISITOR_INFO1_LIVE 
YSC 

 
A web böngésző beállításai segítségével letilthatja a sütiket. Ha azonban böngészőjében az 
összes sütit letiltja (ideértve az alapvető fontosságú sütiket), akkor előfordulhat, hogy 
Honlapunk egy részét vagy egészét nem fogja tudni elérni. A sütikről és azok letiltásáról az 
alábbi oldalon talál további információkat: www.allaboutcookies.org 
 
 


