
  

Sütikre és webjelzőkre vonatkozó tájékoztató 

A Magyar Cukorgyártó és Forgalmazó Zártkörűen Működő RészvényMagyar Cukor (székhely: 7400           

Kaposvár, Pécsi utca 10-14; cégjegyzékszám: 14-10-300319, „Magyar Cukor”) jelen adatkezelési          

tájékoztatóban foglalt rendelkezések szerint kezeli a www.koronascukor.hu domain alatt működő          

honlap által elhelyezett sütiket és webjelzőket. 

1. Süti és webjelző 

A süti betűkből és számokból álló kis információs-csomag. A Magyar Cukor webszervere a sütit              

automatikusan megküldi a böngészőjének a honlap első alkalommal történő         

meglátogatásakor. A számítógépe vagy mobileszköze eltárolja a sütit.  

A webjelző a honlapon elhelyezett kis méretű, általában észrevehetetlen, kép. A webjelzők            

elhelyezésével a látogató honlapon végzett műveletei követhetők és a nyert adatokból           

statisztika készíthető. 

A Magyar Cukor olyan sütit/webjelzőt helyez el, amely a böngésző bezárását követően is tárolódik a               

számítógépén vagy mobileszközén.  

A Magyar Cukor honlapja által elhelyezett sütik személyes adatot nem tartalmaznak.  

A Magyar Cukor a sütiket és webjelzőket annak érdekében helyezi el a honlapon, hogy felismerje               

azon személyt, aki a honlapot korábban már meglátogatta; feltérképezze a látogató szokásait            

és érdeklődési körét.  

A www.koronascukor.hu domain alatt működő honlap az alábbi sütiket helyezi el:  

Név Süti funkciója 
Időtarta

m 

_cfduid A ClouFlare azonosítója, a honlap gyorsabb betöltését 

szolgálja. 
1 év 

_ga A honlap használatára vonatkozó statisztikák elkészítését 

szolgálja. 
2 év 

_gat A Google Analytics lekérések szabályozására szolgál. 1 perc 

_gid A honlap használatára vonatkozó statisztikák elkészítését 

szolgálja. 
1 nap 

koronascukor-session A belépett felhasználót azonosítja.  15 perc 

fbsr_* A Facebook fiókkal való belépés folyamatát segíti. 3 hónap 

2. Sütik és webjelzők elhelyezésének tiltása 

Amennyiben a süti vagy webjelző számítógépén vagy mobileszközén történő elhelyezését meg           

kívánja tiltani, akkor ezt a böngészője beállítások menüpontja alatt teheti meg. Ha a sütik és               

webjelzők használatát megtiltja, akkor lehetséges, hogy a honlap egyes funkcióit nem tudja            

használni. 

A következő linkre kattintással tudhat meg bővebb információt arról, hogy a Google Chrome             

böngészőben hogyan törölheti, tilthatja le vagy engedélyezheti a sütiket:         

https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=hu 
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A következő linkre kattintással tudhat meg bővebb információt arról, hogy a Firefox böngészőben             

hogyan törölheti a sütiket:    

https://support.mozilla.org/hu/kb/weboldalak-altal-elhelyezett-sutik-torlese-szamito. 

A következő linkre kattintással tudhat meg bővebb információt arról, hogy a Microsoft Explorer             

böngészőben hogyan törölheti, tilthatja le vagy engedélyezheti a sütiket:         

https://support.microsoft.com/hu-hu/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage

-cookies. 

3. Harmadik személyek szolgáltatásai beállításaira és letiltására vonatkozó       

információk 

A következő linken töltheti azt a kiegészítő alkalmazást, amely megakadályozza, hogy a Google Inc.              

sütik és webjelzők segítéségével adatokat gyűjtsön:  

https://support.google.com/analytics/answer/181881?hl=hu. 
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