
SÜTI (COOKIE) FÁJLOKKAL KAPCSOLATOS POLITIKA 

Alumetal S.A. 

1. Az Alumetal S.A. az Internetes Oldal közreműködésével nem gyűjt semmilyen információkat 

automatikusan, kivéve a sütifájlokban tárolt információkat. 

2. A sütifájlok (ún. „cookies”) informatikai adatok, azon belül szövegfájlok, amelyek az Internetes 

Oldal Felhasználójának végberendezésén kerülnek tárolásra, és az Internetes Oldal internetes 

felületének használatát szolgálják. Az esetek többségében a sütifájlok tartalmazzák az internetes 

oldal nevét, amelyhez hozzá vannak rendelve, az eszközön történő tárolásuk idejét, valamint egy 

egyedi számot.  

3. A jogalany, amely a sütifájlokat az Internetes Oldal felhasználójának végberendezésén elhelyezi, és 

hozzáférést nyer hozzájuk, a jelen Internetes Oldal Üzemeltetője: a Kęty-i (Lengyelország) székhelyű 

Alumetal S.A. (ul. Kościuszki 111, 32-650 Kęty, Lengyelország). 

4. Az Alumetal S.A. céges internetes oldala által megszerzett felhasználói adatok kizárólag az 

Alumetal S.A. vagy az Alumetal S.A. leányvállalatai által kerülnek felhasználásra. 

5. Az Adatkezelő : a Kęty-i (Lengyelország) székhelyű Alumetal S.A. (ul. Kościuszki 111, 32-650 Kęty, 

Lengyelország). 

6. Az Alumetal S.A. a kezelt személyes adatok védelmét biztosító műszaki és szervezeti eszközöket 

alkalmaz, és védi az adatokat a jogosulatlan személyeknek történő átadással, jogosulatlan 

személyek általi megszerzéssel, valamint a személyes adatok védelméről szóló törvénybe ütköző 

adatkezeléssel szemben. 

7. A sütifájlok az alábbi célokra kerülnek felhasználásra:  

▪ az Internetes Oldal oldalai tartalmának az Internetes Oldal felhasználója preferenciáihoz való 

igazítása és az internetes oldalak használatának optimalizálása; a sütifájlok különösen lehetővé 

teszik az Internetes Oldal Felhasználója eszközének felismerését és olyan internetes oldal 

megjelenítését, amely meg fog felelni egyéni szükségleteinek; 

▪ statisztikák kidolgozása, amelyek lehetővé teszik annak megállapítását, milyen módon 

használják az Internetes Oldal felhasználói az oldalt, ami megengedi az oldal szerkezetének és 

tartalmának javítását; 

▪ az Internetes Oldal Felhasználója által megkezdett (a belépéskor megkezdett) munkamenet 

fenntartása, így az Oldal Felhasználójának nem kell az Oldal minden aloldalán újra elvégeznie a 

bejelentkezési eljárást (vagyis beírnia a felhasználónevet és a jelszót). 

8. Az Internetes Oldal keretében két alapvető sütifájl-típus kerül alkalmazásra: „munkamenet”-sütik 

(session cookies) és „állandó” sütik (persistent cookies). A „munkamenet”-sütik ideiglenes fájlok, 

amelyek a kijelentkezésig, az internetes oldal elhagyásáig vagy a program (internet-böngésző) 



kikapcsolásáig kerülnek tárolásra a Felhasználó végberendezésén. Az „állandó” sütifájlok a sütifájl 

paramétereiben meghatározott ideig, vagy a Felhasználó általi eltávolításukig kerülnek tárolásra az 

Internetes Oldal Felhasználójának végberendezésén. 

9. Az Internetes Oldal keretében az alább megjelölt típusú sütifájlok kerülnek alkalmazásra: 

▪ „Feltétlenül szükséges” sütifájlok, lehetővé teszik az Internetes Oldal keretében hozzáférhető 

szolgáltatásokhoz való hozzáférést, ide tartoznak elsősorban a hitelesítő sütifájlokat, amelyek 

az Internetes Oldal keretében nyújtott, hitelesítést igénylő szolgáltatásokhoz használatosak; 

▪ Biztonság biztosításához szükséges sütifájlok, pl. az Internetes Oldal keretében végbemenő 

hitelesítésekkel kapcsolatos visszaélések észleléséhez használatosak; 

▪ „Teljesítményi” sütifájlok, amelyek lehetővé teszik az Internetes Oldal használatának módjával 

kapcsolatos információk gyűjtését; 

▪ „Funkcionális” sütifájlok, amelyek biztosítják az Internetes Oldal Felhasználója által megadott 

beállítások és az interfész személyre szabása „megjegyzését”, pl. a kiválasztott nyelv, a 

betűméret, az oldal kinézete, vagy a régió tekintetében, ahonnan az Oldal Felhasználója 

származik stb.; 

▪ „Reklám” sütifájlok, amelyek az Oldal felhasználói számára érdeklődésükre jobban számot tartó 

reklám-tartalmak megjelenítését szavatolják. 

10. Az internetes oldalak böngészését lehetővé tevő szoftver (internet-böngésző) számos esetben 

alapértelmezetten lehetővé teszi a sütifájlok tárolását a Felhasználó végberendezésén. Az 

Internetes Oldal Felhasználóinak bármikor jogukban áll módosítani az elfogadott sütifájlokkal 

kapcsolatos beállításokat. E beállítások módosíthatók különösen oly módon is, hogy hogy blokkolják 

a sütifájlok automatikus kezelését az internet-böngésző beállításaiban, vagy minden alkalommal 

tájékoztatást adjanak süt-fájlok elhelyezéséről az Internetes Oldal Felhasználójának 

végberendezésén. A süt-fájlokkal kapcsolatos beállításának módosításának módjával kapcsolatos 

tájékoztatás a legnépszerűbb internetes böngészőprogramok tekintetében jelen dokumentum 

későbbi részében olvasható. A sütifájlok kezelésének módjával és lehetőségeivel kapcsolatos 

részletes információ a szoftverek (internet-böngészők) beállításaiban és a böngésző menüjéből 

elérhető súgófájlokban található. 

11. Az Alumetal S.A. ezúton azt a tájékoztatást nyújtja, hogy az ajánlott sütifájlok használatának 

hiányának jelentősége lehet az Internetes Oldal használata során. Az Oldal Üzemeltetője jelzi, hogy 

a sütifájlok használatának korlátozása hatással lehet az Internetes Oldal keretében hozzáférhető 

egyes funkciók működésére. 

12. Az Internetes Oldal Felhasználójának végberendezésén elhelyezett sütifájlokat felhasználhatják az 

Oldal Üzemeltetőjével együttműködő hirdetők és partnerek is. 



13. A sütifájlok használata révén összegyűjtött személyes adatok kizárólag egyes, a felhasználó javára 

végzett tevékenységek végzése érdekében használhatók fel. Az ilyen adatok jogosulatlan személyek 

hozzáférését lehetetlenné tevő módon titkosítva vannak. 

A sütifájlok kezelésének módjával és lehetőségeivel kapcsolatos részletes tájékoztatás az internetes 

böngésző szoftver beállításaiban található. 

 

Alább hivatkozásokat adunk meg a sütifájlok kezelésével kapcsolatos utasításokhoz a piacon 

legnépszerűbb böngészőprogramok tekintetében: 

A sütifájlok blokkolása a Firefox böngészőben  

A sütifájlok blokkolása az Internet Explorer böngészőben 

A sütifájlok blokkolása a Chrome böngészőben 

A sütifájlok blokkolása a Safari böngészőben 

Tekintettel a piacon hozzáférhető mobileszközök és az internet böngészésére szolgáló alkalmazások 

sokféleségére, a sütifájlok kezelése a különböző böngészőkben eltérő módon történik, ezért a sütifájlok 

fogadásának blokkolása érdekében javasoljuk megismerni az adatvédelmi/biztonsági funkciók 

kezelésének módját, amely a felhasználó által használt böngészőprogram menüjében található meg. 

https://support.mozilla.org/hu/kb/sutik-informacio-amelyet-weboldalak-tarolnak-szami?redirectslug=Cookies&redirectlocale=en-US
https://support.microsoft.com/hu-hu/topic/cookie-k-t%C3%B6rl%C3%A9se-az-internet-explorer-b%C3%B6ng%C3%A9sz%C5%91ben-bca9446f-d873-78de-77ba-d42645fa52fc
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=hu
https://support.apple.com/hu-hu/guide/safari/sfri11471/mac

