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Süti nyilatkozat 
  

A Stabil Tudás Zrt. által üzemeltett honlapok látogatóinak adatai 

 
A Stabil Tudás Zrt. az alábbi honlapot üzemelteti: 

● stabiltudas.hu és aldomain-jei 

1. Adatkezelés 

1.1 Az adatkezelés célja: a honlap látogatása során a zökkenőmentes kapcsolatkiépítés biztosítása 

Stabil Tudás Zrt. és a felhasználó között, a honlap kényelmes használatának, működésének ellenőrzése, 

a rendszerbiztonság- és stabilitás biztosítása, valamint a visszaélések megakadályozása érdekében 

rögzíti a látogatói adatokat.  

1.2. A kezelt adatok köre: a látogatás dátuma és időpontja, a látogatott és az előzőleg megtekintett 

oldal címe, operációs rendszer és böngésző típusa, IP cím.  

1.3. Az adatkezelés jogalapja: Az IP-cím kezelésének jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének f) 

pontja, azaz a Stabil Tudás Zrt. jogos érdeke, illetve az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, 

valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi 

CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.  

1.4. Az adatkezelés időtartama: a honlap megtekintésétől számított 1 év.  

A http://www.stabiltudas.hu címen elérhető portálok html kódjai a Stabil Tudás Zrt.-től független, 

külső szerverről érkező és külső szerverre mutató hivatkozásokat tartalmaznak. E hivatkozások 

szolgáltatói az ő szerverükre történő közvetlen kapcsolódás miatt felhasználói adatokat képesek 

gyűjteni. 

2. Sütik (cookie) kezelése 

2.1. Mik azok a sütik? 

A sütik, olyan a felhasználó eszközén tárolt szövegfájlok, amelyek az adott weboldal böngészésével 

kapcsolatos információkat, adatokat tárolnak. Segítik az anonim látogatói információk gyűjtését, 

szükségesek a bejelentkezések kezeléséhez. Kétféle süti létezik: időszakos és állandó. Az időszakos 

sütik például kijelentkezéskor vagy a böngésző bezárásakor megszűnnek. Az állandó sütik egy előre 

meghatározott ideig, vagy a beállított lejárati időt megelőző törlésükig vannak jelen a felhasználó 

eszközén. A sütik csak böngészéssel kapcsolatos adatokat tartalmaznak, nem programok, nem férnek 

hozzá a felhasználó eszközén tárolt egyéb információkhoz. 

A sütik alkalmazásának tiltása vagy törlése esetén előfordulhat, hogy weboldalunk egyes funkciói 

teljeskörűen nem lesznek használhatóak. 

 

 

https://www.stabiltudas.hu/
http://www.stabiltudas.hu/
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2.2. Mire használjuk a sütiket? 

Munkamenet sütik: A weboldalon történő navigáláshoz, kulcsfontosságú funkciók működéséhez 

szükségesek. A böngészés befejezésekor automatikusan törlődnek. 

Látogatottsági statisztikához kapcsolódó sütik: Arra használjuk, hogy megszámláljuk honlapunk 

látogatóit, analizáljuk, hogy melyek a legnépszerűbb oldalak, az egyes oldalakat milyen típusú eszközről 

keresik fel. Ezen sütik alkalmazása azért szükséges, hogy a felhasználó igényeinek megfelelően 

alakíthassuk weboldalunkat. Az ilyen sütik felhasználóra vonatkozó személyes információkat nem 

tartalmaznak. 

Használatot elősegítő sütik: Az ilyen sütik célja, hogy megjegyezhessük honlapunkkal kapcsolatos 

döntéseit, például a kapcsolatfelvételi űrlapon Ön által megadott adatait. Ezek a sütik kizárólag a 

meglátogatott oldalon követik nyomon az Ön tevékenységét. Tárolhatnak személyes azonosító 

adatokat, például az Ön nevét vagy e-mail címét. 

Harmadik féltől származó sütik: Külső szolgáltatók sütijeit is használjuk a szolgáltatás jobbításának 

érdekében. Például a Google sütijeit a beágyazott térképekhez, a Google Analytics sütijeit a látogatás 

elemzéséhez. A Facebook sütiket például a like-ok kezeléséhez. A OneSignal sütiket értesítés küldés 

céljából. Az ilyen és hasonló online szolgáltatások működésképtelenek a sütik használata nélkül. A 

Google és a Facebook süti kezeléséről itt tájékozódhat: 

● Hogyan használja a Google a sütiket? 

● A Facebook sütikezelése 

● OneSignal 

2.3. Hogyan tudja a saját böngészőjében kezelni a sütiket? 

A böngészőkben általában lehetőség van a sütikre vonatkozó beállítások kezelésére, átállítására. Az 

egyes böngészők beállításainál lehetőség van a sütik törlésére és annak megtekintésére, hogy melyik 

weboldal milyen sütiket használ. 

Bővebb információk: 

● Google Chrome 

● Firefox 

● Microsoft Internet Explorer 11 

● Microsoft Internet Explorer 10 

● Microsoft Edge 

● Safari 

A Stabil Tudás Zrt. a www.stabiltudas.hu weboldal látogatottságának méréséhez és látogatóinak 

viselkedésének figyeléséhez, statisztikák készítéséhez és hirdetései eredményességéhez Google 

Analytics, Google Remarketing, AdWords Konverziókövetés, és Facebook Remarketing programokat 

használja. 

A hivatkozott programok a felhasználó számítógépén ún. cookie-kat helyeznek el, melyek felhasználói 

adatokat gyűjtenek. A Stabil Tudás weboldalára látogatók (Felhasználók) engedélyezik a Stabil Tudás 

részére a Google Analytics, Google Remarketing, AdWords Konverziókövetés, és Facebook 

https://www.google.hu/intl/hu/policies/technologies/cookies/
https://www.facebook.com/policies/cookies/
https://onesignal.com/privacy_policy
https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=hu
https://support.mozilla.org/hu/kb/S%C3%BCtik%20kezel%C3%A9se
http://windows.microsoft.com/hu-hu/internet-explorer/delete-manage-cookies
http://windows.microsoft.com/hu-hu/internet-explorer/delete-manage-cookies
http://windows.microsoft.com/hu-hu/windows-10/edge-privacy-faq
http://support.apple.com/kb/index?page=search&&q=cookies%20safari
https://www.stabiltudas.hu/
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Remarketing programok használatát. Egyben hozzájárulnak felhasználó viselkedésük figyeléséhez, 

követéséhez és a programok által nyújtott minden szolgáltatások igénybevételéhez a Stabil Tudás 

részére. Mindezek mellett a felhasználónak lehetősége van bármikor a cookie-k adatrögzítését és 

adattárolást a jövőre vonatkozóan letiltani a lentiek szerint. Tájékoztatjuk felhasználóinkat, hogy a 

Google Analytics, Google Remarketing, AdWords Konverziókövetés, és Facebook Remarketing 

programok beállításai és használata teljes mértékben megfelelnek az adatvédelmi hatóság 

követelményeinek. 

A Google tájékoztatása szerint a Google Analytics főleg első féltől származó cookie-k segítségével 

jelenti a webhelyén létrejött látogatói interakciókat. Ezek a cookie-k csak személyazonosításra 

alkalmatlan információkat rögzítenek. A böngészők nem osztják meg a saját cookie-kat a domainek 

között. A cookie-ról további információ található a Google Hirdetés és Adatvédelem GYIK-ban. 

A Stabil Tudás a Google Analytics programot kampányai eredményességének mérésére használja. A 

program használatával a Stabil Tudás főként arról szerez információt, hogy hány látogató kereste fel 

weboldalát, és a látogatók mennyi időt töltöttek a weboldalon. A program felismeri a látogató IP címét, 

ezért tudja követni, hogy a látogató visszatérő vagy új látogató-e, továbbá követhető, hogy a látogató 

milyen utat tett meg a weboldalon és hova lépett be. 

A Stabil Tudás a Google Remarketing program használatával a Google Analytics megszokott adatai 

mellett a DoubleClick cookie adatait is gyűjti. A DoubleClick cookie révén lehet használni a Remarketing 

szolgáltatást, amely elsősorban biztosítja azt, hogy a Stabil Tudásweboldalára látogatók később szabad 

Google hirdetési felületeken a Stabil Tudás hirdetésével találkozzanak. A Stabil Tudás a Google 

Remarketing programot igénybe veszi online hirdetéseihez. A Stabil Tudás hirdetéseit külső 

szolgáltatók például a Google is megjelenítik internetes webhelyeken. A Stabil Tudás és külső 

szolgáltatók, például a Google, saját cookie-kat (például a Google Analytics cookie-jait) és harmadik 

féltől származó cookie-kat (például a DoubleClick cookie-t) használnak együttesen a felhasználók által 

a weboldalon tett korábbi látogatások alapján történő tájékozódásra, illetve a hirdetések 

optimalizálására és megjelenítésére. 

A Google AdWords konverziókövetés célja, hogy a Stabil Tudás mérni tudja az AdWords hirdetések 

hatékonyságát. Ezt a Felhasználó számítógépén elhelyezett cookie-k segítségével teszi, amely 30 napig 

létezik, és nem gyűjt személyes adatokat. 

A Stabil Tudás a Facebook Remarketing pixelét használja a Facebook-hirdetések hatékonyságának 

növelésére, ún. Remarketing lista építése céljából. Így a Weboldal meglátogatása után külső szolgáltató 

- például a Facebook - internetes webhelyeken hirdetéseket jeleníthet meg. A Remarketing listák nem 

alkalmasak személyazonosításra. A látogató személyes adatait nem tartalmazzák, kizárólag a böngésző 

szoftvert azonosítják. 

Ha a cookie beállításait szeretné kezelni, vagy letiltani a funkcióról, azt a saját felhasználói 

számítógépéről megteheti böngészőjében. Ez az opció a böngésző eszköztárától függően található meg 

a cookie-k/sütik/követési funkciók elhelyezései menüpontban, általában azonban az Eszközök > 

Beállítások > Adatvédelem beállításai alatt állíthatja be, milyen követési funkciókat engedélyez/tilt le 

a számítógépén. 

http://www.google.com/intl/hu/policies/technologies/ads/
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Azok a Felhasználók, 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 a látogatók, akik telepítették a letiltó böngészőbővítményt, a tartalmi 

kísérletekben sem vesznek részt. 

Ha le szeretné tiltani az Analytics webes tevékenységét, keresse fel a Google Analytics letiltó oldalát, 

és telepítse a bővítményt böngészőjéhez. A bővítmény telepítéséről és eltávolításáról további 

tájékoztatásért tekintse meg az adott böngészőhöz tartozó súgót. 

 

Kelt: Budapest, 2022. július 14. 

https://support.google.com/analytics/answer/1745147
https://support.google.com/analytics/answer/1745147
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

