
 

Tájékoztató sütik használatáról 

A sütik („cookie-k”) az internet-beállítások mentésére szolgáló kis fájlok. Szinte minden weboldal alkalmaz 
süti-technológiákat. A sütiket az Ön böngészője tölti le az adott weboldalon tett első látogatása alkalmával. 
Amikor Ön a weboldalt egy következő alkalommal ugyanarról a készülékről megnyitja, a böngésző a sütit és 
az abban tárolt információkat visszaküldi a sütit létrehozó weboldalnak (elsődleges süti, first-party cookie) 
vagy annak a másik weboldalnak, amelyhez a süti tartozik (harmadik féltől származó süti, third-party cookie). 
A weboldal ily módon felismerheti, hogy Ön ezzel a böngészővel korábban már megnyitotta az oldalt, és 
bizonyos esetekben változtathat is a megjelenített tartalmon. 

A sütik hasznosak, mert Önnek mint felhasználónak megkönnyíthetik annak a weboldalnak a használatát, 
amelyet korábban már több alkalommal felkeresett. Feltéve, hogy Ön ugyanazt a készüléket és ugyanazt a 
böngészőt használja, mint korábban, a sütik például megjegyzik a weboldal használatára vonatkozó 
preferenciáit, és a megjelenített ajánlatokat az Ön személyes érdeklődési köréhez és igényeihez igazítják. 

Weboldalunkon jelenleg kizárólag olyan sütiket használunk, amelyek a weboldal megjelenítéséhez 
szükségesek (ún. alapvető sütik). 

Az alapvető sütik, amelyeket „feltétlenül szükséges” vagy „szükségszerű” sütiknek is nevezhetünk, 
garantálják azokat a funkciókat, amelyek lehetővé teszik, hogy Ön a weboldalunkat a szándékának 
megfelelően használja. Ezeket a sütiket kizárólag ez a weboldal alkalmazza, így ezek az ún. elsődleges 
sütik közé sorolhatók.  

A sütik jelen weboldalon történő alkalmazására vonatkozó döntést szintén egy elsődleges süti tárolja. Az 
alapvető sütik alkalmazásához nem szükséges hozzájárulnia. 

Weboldalunkon az alapvető sütik deaktiválása nem lehetséges. Általánosságban azonban lehetőség van 
arra, hogy Ön a sütiket a böngészőjében bármikor deaktiválja. Adatvédelmi beállításai között a legtöbb 
böngésző az alábbi lehetőségeket ajánlja fel: 

• Sütik deaktiválása 

• Sütik törlése a böngésző bezárásakor 

• Harmadik féltől származó sütik letiltása (pl. reklámcsíkok) 

• Hozzájárulás az adott süti elhelyezése előtt 

 

Alapvető sütik felsorolása 

 
(1) Munkamenet-kezelő sütik, ide tartoznak a felhasználó-, készülék- és munkamenet-azonosító sütik, 

valamint a munkamenet inaktivitást követő időzítésére szolgáló, időbélyeggel ellátott sütik.  

(2) Alkalmazásbiztonság-kezelő (ASM) sütik, amelyek a webes infrastruktúra biztonsági támadásokkal 

szembeni védelmére szolgálnak.  

(3) Átirányítási (routing) sütik, amelyek feladata az egyes munkamenetekre vonatkozó kérelmek ugyanazon 

szerverre történő továbbítása annak érdekében, hogy a szolgáltatás konzisztens legyen.  
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Süti megnevezése Kategória Tárolás időtartama 

 

- PLAY_LANG - Session 

management 

(1) kategória munkamenet időtartama 

- PLAY_SESSION - Session 

management 

(1) kategória munkamenet időtartama 

- WorkdayLB_UICLIENT (3) kategória munkamenet időtartama 

- TS**** (2) kategória munkamenet időtartama 

cdnDown  (3) kategória munkamenet időtartama 

cdnWonRace (3) kategória munkamenet időtartama 

timezoneOffset (1) kategória munkamenet időtartama 

wday_vps_cookie (3) kategória munkamenet időtartama 
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