Sütik és webjelzők kezelésével kapcsolatos tájékoztató

A sütit, illetve webjelzőt a Váci Egyházmegye (székhely: 2600 Vác, Migazzi tér 1., adószám:
19835790-2-13, e-mail cím: iroda@vaciegyhazmegye.hu; telefonszám: +36 27 814 100) Váci
Egyházmegyei Könyvtárának a http://konyvtar.vaciegyhazmegye.hu domain alatt működtetett
honlapja helyezi el.
A honlap első alkalommal történő meglátogatásakor felugró ablakban tájékoztatást kap arról, hogy
a honlap meglátogatása esetén a számítógépén és/vagy mobil eszközén süti, illetve webjelző kerül
elhelyezésre.

1. Süti és webjelző
A süti betűkből és számokból álló kis információs-csomag. A Váci Egyházmegye webszervere a
sütit automatikusan megküldi a böngészőjének a honlap első alkalommal történő
meglátogatásakor. A számítógépe vagy mobil eszköze eltárolja a sütit. A böngésző a honlap
következő alkalommal történő meglátogatásakor visszaküldi a sütit a Váci Egyházmegye
webszervere részére. A Váci Egyházmegye webszervere a megküldött adatok alapján azonosítani
tudja a sütit küldő számítógépet vagy mobil eszközt, és a megküldött sütiket megfelelően össze
tudja kapcsolni.
A webjelző a honlapon elhelyezett kis méretű, általában észrevehetetlen kép. A webjelzők
elhelyezésével a honlapon végzett műveletei követhetők, és a nyert adatokból statisztika
készíthető.

2. Sütik és webjelzők típusa
A Váci Egyházmegye olyan sütit/webjelzőt helyez el, amely a böngésző bezárásakor
automatikusan törlődik (ún. munkamenet süti), illetve olyan sütit/webjelzőt is elhelyez, amely
a böngésző bezárását követően is gyűjt adatokat.

3. Sütik és webjelzők elhelyezésének célja
A Váci Egyházmegye a sütiket és webjelzőket annak érdekében helyezi el a Váci Egyházmegyei
Könyvtár honlapján, hogy a Google Analytics segítségével statisztikát kapjon az oldal
látogatottságának alakulásáról, valamint munkamenet azonosítókat használ a látogató esetleges
jogosultságának követésére.
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4. A Váci Egyházmegye
elhelyezett sütijei

Süti neve

http://konyvtar.vaciegyhazmegye.hu

Szolgáltatott adatok és süti
funkciója

honlapon

Süti
időtartama

_utma

Google Analytics

2 év

_utmb

Google Analytics

30 perc

_utmc

Google Analytics

böngészési
folyamat

_utmt

Google Analytics

10 perc

_utmz

Google Analytics

6 hónap

PHPSESSID

Munkamenet azonosító

böngészési
folyamat

5. Sütik és webjelzők elhelyezésének tiltása
Ha Ön meg kívánja tiltani, hogy sütit vagy webjelzőt helyezzenek el a számítógépén vagy mobil
eszközén, akkor ezt a böngészője beállítások menüpontja alatt teheti meg. Ha Ön 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

•

a
Firefox
böngészőben
hogyan
törölheti
a
sütiket:
https://support.mozilla.org/hu/kb/weboldalak-altal-elhelyezett-sutik-torlese-szamito.

•

a Microsoft Explorer böngészőben hogyan törölheti, tilthatja le vagy engedélyezheti a
sütiket:
https://support.microsoft.com/hu-hu/help/17442/windows-internetexplorer-delete-manage-cookies.
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