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1. Az Adatkezelő 
 

Adatkezelő 1: Gyermekpszichológus Blog Bt. 

Székhely: 1094 Budapest, Balázs Béla u. 34/A 2/7. 
 
Adatkezelő 2: Salamon-Bojti Andrea egyéni vállalkozó 
Székhely: 4400 Nyíregyháza, Esze Tamás utca 10. 
 
(Adatkezelő 1, Adatkezelő 2, a továbbiakban közösen: az 
„Adatkezelő”) 
 
Adatvédelmi ügyekben kérjük, az alábbi közös elérhetőségünkön keress 
bennünket:  
Bojti Andrea 
E-mail: info@bojtiandrea.hu 

postacím: 1118 Budapest, Brassó út 113c 2/7. 
 
2. Az adatfeldolgozó 
 
A tárhelyet a Sybell Informatika Kft. (székhely: 1158 Budapest, Késmárk u. 7/B 2. em. 206.). mint 
adatfeldolgozó biztosítja. 
 

3. Sütik (cookie-k)  

3.1. Mi az a süti? 

A süti egy olyan kisméretű szövegfájl, amely a számítógép vagy a mobil eszköz merevlemezén tárolódik a 
sütikben beállított lejárati ideig és a későbbi látogatásokkor aktiválódik. A honlapok sütiket használnak 
azzal a céllal, hogy rögzítsék a látogatással kapcsolatos információkat (meglátogatott oldalak, az oldalakon 
töltött idő, böngészési adatok, kilépések stb.), illetve bizonyos személyes beállításokat. Ez az eszköz segít 
a felhasználóbarát honlap kialakításában, a látogatók online élményének fokozása érdekében.  
 
A sütiket idejük, feladatuk és származásuk alapján az alábbiak szerint különböztetjük meg:  
 
3.1.1. Munkamenet és maradandó sütik 
 
A sütik lejárati idejük szerint két típusát különböztetjük meg: “munkamenet sütik” és “maradandó sütik”.  
 
A “munkamenet sütik” (session cookie) a számítógép, notebook vagy mobileszköz csak ideiglenesen 
tárolja, mindaddig, amíg Ön el nem hagyja az adott honlapot; ezek a sütik segítenek a rendszernek, hogy 
információt jegyezzen meg, így Önnek nem kell ismételten megadnia vagy kitöltenie az adott információt. 
A munkamenet sütik érvényességi ideje kizárólag a felhasználó aktuális munkamenetére korlátozódik, 
céljuk az adatvesztés megakadályozása (például egy hosszabb űrlap kitöltése során). A munkamenet 
végeztével, illetve a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a látogató 
számítógépéről. 
 
A “maradandó sütik” (persistent cookie) a honlap elhagyását követően is tárolódnak a számítógépen, 

mailto:info@bojtiandrea.hu
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notebookon vagy mobileszközön. E sütik segítségével a honlap felismeri Önt, mint visszatérő látogatót. 
Minden olyan esetben, ahol a felhasználó hitelesítése elengedhetetlen – pl. webáruház, netbank, webmail 
– a helyes működés szükséges feltételei. A maradandó sütik önmagukban nem hordoznak személyes 
adatot és csak a kiszolgáló adatbázisában tárol összerendeléssel együtt alkalmasak a felhasználó 
azonosítására. A maradandó sütik lejárati idejét a süti leírásánál tüntettük fel.  

 
3.1.2. Saját és külső sütik 
 
Amennyiben a mi webszerverünk telepíti az Ön eszközére a sütit, saját sütiről beszélhetünk, míg ha a süti 
forrása külső szolgáltató (pl.: Google) által az érintett honlapba befűzött kód, külső sütiről van szó. 
 
3.1.3. Szükséges, statisztikai és marketing sütik 
 
A „szükséges süti” a honlap működéséhez elengedhetetlen funkciókat biztosít. (Ilyen pl.: űrlap kitöltési 
segédlet) Mivel a süti nélkül a honlap nem működhet, a használatához nincs szükség az Ön 
hozzájárulására. 
 
A „statisztikai süti” statisztikai adatokat gyűjt arról, hogyan használja a honlap látogatója a honlapot, mely 
témákat tekint meg, mire klikkel, hogyan görgeti a honlapot. Az ilyen süti használata nem 
elengedhetetlen, így alkalmazásához az Ön hozzájárulására van szükség. 
 
A „marketing süti” célja a célzott, Önre szabott reklámok megjelenítése a különböző reklámfelületeken 
(pl.: Google). Ehhez a süti elemzi pl.: a honlap megtekintésének módját, helyét, rögzíti a látogatások 
számát, a megtekintett videókat, stb.  

3.2. Milyen sütit használunk? 

I. bojtiandrea.hu 
 
A. A honlap működéséhez elengedhetetlen sütik 
Az adatkezelés jogalapja: Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs 
társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) 
bekezdése alapján a honlap megfelelő működéséhez fűződő jogos érdekünk. A süti törlése esetén a 
sütihez tartozó funkció (cél) nem valósul meg. 
 

név Cél adatkezelési 
idő 

Sütiszolgáltató 
(adatkezelési 
tájékoztató) 

Elementor Lehetővé teszi a webhely 
tulajdonosának a weboldal tartalmának 
feltöltését vagy módosítását valós 
időben. 

Állandó worldpress.com 
Tájékoztatás az 
adatkezelésről: 
https://automattic.com/p
rivacy/ 

 
B. Statisztikai adatokat gyűjtő sütik 
Az adatkezelés jogalapja: A hozzájárulásod, amelyet a honlapon felugró ablakban adsz meg. A 
hozzájárulást bármikor visszavonhatod, a visszavonás azonban nem érinti az azt megelőző adatkezelés 
jogszerűségét. Visszavonás esetén nem kapok adatot a böngészésre vonatokozóan. 
 



5 

 

 

név cél adatkezelési 
idő 

Sütiszolgáltató 
(adatkezelési 
tájékoztató) 

_ga Ez a süti egy a látogatóhoz rendelt 
egyedi azonosító segítségével figyeli, 
hogyan használja a látogató a 
honlapot, mely témákat tekint meg, 
mire klikkel, hogyan görgeti a 
honlapot, mely oldalakat látogat meg. 
 

2 (Kettő) év Saját süti 

_gat Ez a süti megvédi a webszolgáltatást a 
kérések általi túlterheltségtől, és 
biztosítja a hozzáférést. 

1 (Egy) nap Saját süti 

_gid Ez a süti egy a látogatóhoz rendelt 
egyedi azonosító segítségével figyeli, 
hogyan használja a látogató a 
honlapot, mely témákat tekint meg, 
mire klikkel, hogyan görgeti a 
honlapot, mely oldalakat látogat meg. 

1 (Egy) nap Saját süti 

 
C. Marketing célú sütik 
Az adatkezelés jogalapja: A hozzájárulásod, amelyet a honlapon felugró ablakban adsz meg. A 
hozzájárulást bármikor visszavonhatod, a visszavonás azonban nem érinti az azt megelőző adatkezelés 
jogszerűségét. Visszavonás esetén nem kapok adatot a böngészésre vonatokozóan. 
 

név cél adatkezelési 
idő 

Sütiszolgáltató 
(adatkezelési tájékoztató) 

_fbp A személyre szabott facebook 
hirdetések megjelenítését segíti. 
 

1(Egy) nap Saját süti 

fr 
 

3 (Három) 
hónap  

Facebook 
 
Tájékoztatás az adatkezelésről: 
https://www.facebook.com/pr
ivacy/explanation 
 

tr A látogatás 
idejéig tart 

sb Reklámtermékeket küld, pl. valós idejú 
ajánlatokat harmadik fél hirdetőktől. 

A látogatás 
idejéig tart 

Facebook 
 
Tájékoztatás az adatkezelésről: 
https://www.facebook.com/pr
ivacy/explanation 
 

 
 
 
 

https://www.facebook.com/privacy/explanation
https://www.facebook.com/privacy/explanation
https://www.facebook.com/privacy/explanation
https://www.facebook.com/privacy/explanation
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II. szuloklub.bojtiandrea.hu 
 
A. A honlap működéséhez elengedhetetlen sütik 
Az adatkezelés jogalapja: Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs 
társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) 
bekezdése alapján a honlap megfelelő működéséhez fűződő jogos érdekünk. A süti törlése esetén a 
sütihez tartozó funkció (cél) nem valósul meg. 
 

név Cél adatkezelési 
idő 

Sütiszolgáltató 
(adatkezelési 
tájékoztató) 

Elementor Lehetővé teszi a webhely 
tulajdonosának a weboldal tartalmának 
feltöltését vagy módosítását valós 
időben. 

Állandó worldpress.com 
Tájékoztatás az 
adatkezelésről: 
https://automattic.com/p
rivacy/ 

 
 
B. Marketing célú sütik 
Az adatkezelés jogalapja: A hozzájárulásod, amelyet a honlapon felugró ablakban adsz meg. A 
hozzájárulást bármikor visszavonhatod, a visszavonás azonban nem érinti az azt megelőző adatkezelés 
jogszerűségét. Visszavonás esetén nem kapok adatot a böngészésre vonatokozóan. 
 

név cél adatkezelési 
idő 

Sütiszolgáltató 
(adatkezelési tájékoztató) 

VISITOR_INFO1_L
IVE 

Megpróbálja megbecsülni a 
felhasználók számát és az oldalak 
szélességét a besorolt YouTube videók 
segítségével. 

179 nap youtube.com 

YSC Egyedi azonosítót regisztrál, hogy 
statisztikákat készítsen arról, hogy a 
felhasználó milyen YouTube-videókat 
látott. 

A látogatás 
idejéig tart 

youtube.com 

yt.innertube::nex

tId 
Egyedi azonosítót regisztrál, hogy 
statisztikákat készítsen arról, hogy a 
felhasználó milyen YouTube-videókat 
látott. 

Állandó youtube.com 

yt.innertube::req

uests 
Egyedi azonosítót regisztrál, hogy 
statisztikákat készítsen arról, hogy a 
felhasználó milyen YouTube-videókat 
látott. 

Állandó youtube.com 

yt-remote-cast-

available 
Tárolja a felhasználó videó 
lejátszójának preferenciáit a 
beágyazott YouTube-videók 
használatával. 

A látogatás 
idejéig tart 

youtube.com 

yt-remote-cast-

installed 
Tárolja a felhasználó videó 
lejátszójának preferenciáit a 

A látogatás 
idejéig tart 

youtube.com 
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beágyazott YouTube-videók 
használatával. 

yt-remote-

connected-

devices 

Tárolja a felhasználó videó 
lejátszójának preferenciáit a 
beágyazott YouTube-videók 
használatával. 

Állandó youtube.com 

yt-remote-

device-id 
Tárolja a felhasználó videó 
lejátszójának preferenciáit a 
beágyazott YouTube-videók 
használatával. 

Állandó youtube.com 

yt-remote-fast-

check-period 
Tárolja a felhasználó videó 
lejátszójának preferenciáit a 
beágyazott YouTube-videók 
használatával. 

A látogatás 
idejéig tart 

youtube.com 

yt-remote-

session-app 
Tárolja a felhasználó videó 
lejátszójának preferenciáit a 
beágyazott YouTube-videók 
használatával. 

A látogatás 
idejéig tart 

youtube.com 

yt-remote-

session-name 
Tárolja a felhasználó videó 
lejátszójának preferenciáit a 
beágyazott YouTube-videók 
használatával. 

A látogatás 
idejéig tart 

youtube.com 

 

3.3. Hogyan engedélyezhetem, vagy tilthatom le a sütiket? 

A beállításokat a honlapon felugró ablakban tudja megtenni, továbbá a böngészője útján. A legtöbb 
internetes böngésző automatikusan elfogadja a sütiket, a látogatóknak azonban lehetőségük van ezeket 
kitörölni, vagy visszautasítani. Mivel minden böngésző eltérő, Ön egyénileg, a böngésző eszköztára 
segítségével állíthatja be a süti-kal kapcsolatos preferenciáit. Ugyanakkor bármikor törölheti a 
számítógépén vagy mobileszközén eltárolt sütiket is. A beállításokkal kapcsolatos további tudnivalókat 
keresse a böngésző Súgójában, vagy a lenti linkeken közvetlenül (Ctrl + bal egérgomb). Kérjük, vegye 
figyelembe, hogy amennyiben úgy dönt, hogy letiltja a sütiket, lehetséges, hogy le kell mondania a honlap 
bizonyos funkcióiról. 
Link a Microsoft süti beállítási útmutatójához. 
Link a Mozilla Firefox süti beállítási útmutatójához. 
Link a Google Chrome süti beállítási útmutatójához. 
Link az Opera süti beállítási útmutatójához 
Link az Apple Safari süti beállítási útmutatójához. 
 
 
4. Hivatkozások és linkek 
 
Honlapunk olyan linkeket is tartalmazhat, amelyeket nem az Adatkezelő üzemeltet, csupán a látogatók 
tájékoztatását szolgálják. Az Adatkezelőnek nincs semmi befolyása a partner cégek által üzemeltetett 
honlapok tartalmára és biztonságára így nem is tartozik felelősséggel azokért. Kérjük, tekintse át az Ön 

https://support.microsoft.com/hu-hu/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
https://support.mozilla.org/hu/kb/sutik-engedelyezese-es-tiltasa-amit-weboldak-haszn
https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=hu
http://help.opera.com/Windows/10.20/hu/cookies.html
https://support.apple.com/hu-hu/guide/safari/sfri11471/mac
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által látogatott oldalak adatkezelési tájékoztatóját mielőtt az adott oldalon az adatait bármilyen formában 
megadná. 
 
Az egyéb adatkezelésekről, valamint a jogokról és jogorvoslati lehetőségekről kérjük olvassa el 
Adatkezelési Tájékoztatónkat itt. 
 
Utolsó frissítés: 2021. november 
 


