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Cookie (süti) Szabályzat 
 
Jelen Szabályzatot kibocsájtja az: 
A-Plast Kft. (székhely: 2142 Nagytarcsa, Naplás út 10., adatkezeles@aplast.hu) mint 
adatkezelő (a továbbiakban: „Adatkezelő”) az Adatkezelő által üzemeltetett weboldal 
(a továbbiakban: „Weboldal”) a www.aplast.hu weboldal vonatkozásában.  

 
 
1. Sütikre vonatkozó információk  
 
1.1 Mi az a süti?  
 
A süt kisméretű változó tartalmú szövegből és számokból álló fájl, amely egy 
weboldal meglátogatásakor települ fel az eszközére, és előre meghatározott 
ideig tárolódik. Tulajdonképpen a süti egy információcsomag, amely a 
kiszolgáló a kiszolgáló által meghatározott adatokat hordoz. A sütik teszik 
lehetővé, hogy webszerverünk felismerje a böngészésre használt eszközét, 
valamint a különböző információk megjegyzésében is segítenek, így a 
weboldalon folytatott böngészés előzményeit is felismerik. A sütik segítségével 
az adott felhasználó honlap-látogatási valamint internet használati történetéről 
és szokásairól kaphatunk képet. A sütik nem tartalmaznak személyes 
információkat, azaz bármilyen olyan adatot, amely által a weboldal látogatói 
azonosíthatóak lennének, azok kizárólag a felhasználó számítógépének 
felismerésére alkalmasak. A sütik nem használhatóak programok futtatására 
vagy vírusok terjesztésére.  
 
1.2 A sütik letiltása a böngészőben  
 
A weboldalak megfelelő működése érdekében a legtöbb böngésző 
automatikusan elfogadja a sütiket. Ha szeretné tiltani a sütik használatát, 
ehhez módosítania kell az engedélyeket a böngésző beállításaiban, illetve 
honlapunkon alján található „Cookie sávon” belül, ahol külön lehetősége van 
hozzájárulni a cookie-k használatához, vagy azok használatát megtiltani, mely 
esetben csak a weboldal működéséhez nélkülözhetetlen cookie használatát 
teszi lehetővé. Ha letiltja a böngészőben a sütiket, a weboldalak 
meglátogatásakor az eszközét nem fogják nyomon követni. Azonban felhívjuk 
szíves figyelmét, hogy a sütik letiltásával a weboldal – bizonyos részeire 
vonatkozó – használhatóságát korlátozhatja, azaz bizonyos funkciók 
elképzelhető, hogy nem fognak megfelelően működni. Továbbá az adott 
weboldalon korábban megadott beállításai elveszhetnek.  
A sütik szabályozásával kapcsolatos bővebb információt az alábbi weboldalakon 
talál:  
http://aboutcookies.org  
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http://allaboutcookies.org  
Illetve további információkat talál saját böngészőjének súgójában egyaránt.  
 
2. Weboldalon használt sütik  
 
Weboldalunk adatokat gyűjt a fent írt sütik segítségével. Amikor weboldalunkat 
meglátogatja, egy kattintással engedélyezheti a sütik használatát. A weboldal 
jelen cookie szabályzata szerint – valamint az adatvédelmi szabályzatunkkal 
összhangban – személyek azonosítására alkalmatlan sütiket használ. A saját 
böngészőjében letilthatja a sütik telepítését az eszközére, vagy törölheti 
azokat, de ne feledje, hogy ez azonban a weboldal korlátozott működését 
vonhatja maga után. Tájékoztatjuk, hogy weboldalunk használata során 3. 
féltől származó sütik is kerülhetnek eszközére (Google Analytics, Google Ads 
Remarketing, Google Ads konverzió, Facebook Pixel, Google Tag Manager, 
Hotjar). A nem nélkülözhetetlen cookie-k vonatkozásában megtilthatja a 
cookie-k telepítését a weboldal megnyitását követően a „Sütik kikapcsolása” 
gombra kattinva.  
 
2.1 Nélkülözhetetlen sütik  
 
Ezek a sütik a weboldalunk és az egyes szolgáltatások működéséhez 
elengedhetetlenek. Ezen sütik ahhoz szükségesek, hogy a felhasználó navigálni 
tudjon az oldalak/aloldalak között, vagyis szükségesek a weboldalunk 
böngészéséhez, funkciók használatához, és az oldalon elvégzett műveletek 
megjegyzéséhez. Ezek a sütik csak a látogatás alatt érvényesek és a 
munkamenet végzetével, illetve a böngésző bezárásával automatikusan 
törlődnek eszközéről. 
  
2.2 Weboldal teljesítményének méréséhez szükséges sütik  
 
Google Analytics biztosítja a weboldalunk látogatottsági és egyéb analitikai 
adatainak független mérését és auditálását. (google.com/analytics)  
Fontos, hogy ezek a sütik nem akarják és nem is tudják beazonosítani a 
látogatót, csak az IP címet rögzítik, és annak is csak egy részét.  
 
2.3 Közösségi média (marketing sütik) 
 
Weboldalunkon social média oldalak linkjeit illetve ikonjait is megtalálja – 

Facebook, LinkedIn, Youtube – amelyek az adott oldalra irányítanak. Ezen 

oldalak által használt sütikről az érintett oldalakon tud tájékozódni.  
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3. Weboldal által kezelt Cookie kategóriák, azok funkciója és a Cookie 

alkalmazásának időtartama:  

Nélkülözhetetlen sütik 

cookie 
típusa/célja 

cookie neve 
érvényességi 
Ideje 

további információk szolgáltató 

munkamenet 
cookie 
 

PHPSESSID 
 

6 nap 
A felhasználói munkamenet 
azonosítása az oldalkérelmekre 
tekintettel.  

saját cookie 

 

Weboldal teljesítményének méréséhez szükséges sütik  
 

cookie 
típusa/célja 

cookie neve 
érvényességi 
Ideje 

további információk szolgáltató 

statisztikai 
cookie 
 

_ga 540 nap 
Google Analytics Cookie, amely feladata 
felhasználói munkamenet azonosítása 
statisztikai célokhoz. 

További információ és 
tájékoztatás: 
https://policies.google.com/ 
technologies/ads?hl=en-US 

statisztikai 
cookie 
 

_gat 1 nap 
Google Analytics működtetése céljából 
alkalmazott cookie. 

További információ és 
tájékoztatás: 
https://policies.google.com/ 
technologies/ads?hl=en-US 

statisztikai 
cookie 
 

collect munkamenet 

Google Analytics működtetése céljából 
alkalmazott cookie ami a felhasználó 
azonosítását eszközöktől függetlenül 
biztosítja.  

További információ és 
tájékoztatás: 
https://policies.google.com/ 
technologies/ads?hl=en-US 

statisztikai 
cookie 
 

_gid 1 nap 

Google Analytics Cookie. Egyedi 
azonosító társítása a felhasználó 
munkamenetéhez, ami statisztikai 
célokra azonosítja a felhasználó 
weboldal használati szokásokat.  

További információ és 
tájékoztatás: 
https://policies.google.com/ 
technologies/ads?hl=en-US 
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statisztikai 
cookie 
 

_utmt 
_utmz 
_utmc 

1 nap 
6 hónap 
munkamenet 

Google Analytics Cookie. Böngészési 
statisztikai előzmények, felhasznált 
keresőmotor, illetve a keresett 
kifejezés, amely útján a felhasználó a 
weboldalt elérte.   

További információ és 
tájékoztatás: 
https://policies.google.com/ 
technologies/ads?hl=en-US 

 

Marketing/Targetálási Cookie Kategória 

cookie 
típusa/célja 

cookie neve 
érvényességi 
Ideje 

további információk szolgáltató 

Google 
AdWords 
funkciók 
működtetés
e (Pixel) 
 

ads/ga-audiences  Munkamenet 
A felhasználói munkamenet 
azonosítása, amely Google 
Adwords működését biztosítja.  

További 
információ és 
tájékoztatás: 
https://policies.
google.com/tech
nologies/ads?hl
=en-US 

Facebook 
„real-time 
bidding” 
szolgáltatás
t biztosító 
cookie 

_fbp 
fr 
tr 

3 hónap 

Harmadik-fél számára a 
Facebook.com által biztosított 
marketing szolgáltatás 
működtetését biztosító cookie, 
mely lehetővé teszi a felhasználók 
számára célzott reklámok 
szolgáltatását.  

További 
információ és 
tájékoztatás: 
https://www.fac
ebook.com/polic
y.php 

Bing kereső 
által 
telepített 
marketing-
cookie 

SRM_B 1 év 

A weboldal kereső funkciója 
használata közben elősegíti a 
pontosabb keresési találatok 
biztosítását.  

További 
információ és 
tájékoztatás: 
https://privacy.
microsoft.com/h
u-
hu/privacystate
ment 

 

 

Nagytarcsa, 2021. június 8. 

 

         Mike Gábor 

         ügyvezető igazgató 

A-Plast Kft. 


