
Tájékoztató a sütikről 

Honlapunk használatával kapcsolatos szokásairól sütik (cookie-k) révén is gyűjthetünk adatokat. A sütik 
kis adatcsomagok, amelyeket a felhasználó számítógépén, telefonján vagy táblagépén helyezünk el, és 
amelyek lehetővé teszik a felhasználó számára a könnyebb kommunikációt és interakciót honlapunkkal. 
Ezen kívül tájékoztatnak bennünket a látogatók honlap használatával kapcsolatos szokásairól. Honlapunk 
sütiket használ annak érdekében, hogy Ön számára maximális böngészési élményt biztosíthassunk, 
valamint fejleszthessük a honlap működését és funkcionalitását. Az adatvédelmi szabályzatunk e 
szakasza világos és érthető információt közöl az általunk használt sütik céljairól. 

A sütik jóváhagyása 
Számítógépén, telefonján vagy táblagépén kizárólag az Ön jóváhagyását követően helyezünk el sütiket. 
Amennyiben a sütikre vonatkozó előugró ablak megjelenése után tovább böngészi a honlapunkat – az 
adatvédelmi szabályzatunk felkeresését kivéve –, hozzájárul a sütik elhelyezéséhez a számítógépén, 
telefonján vagy táblagépén a jelen szabályzatban leírt módon és célokra.  

Amennyiben nem szeretné a honlapunkhoz kapcsolt sütik elhelyezését számítógépén, telefonján vagy 
táblagépén, ne használja a honlapunkat. Abban az esetben is, ha kezdetben hozzájárul a sütijeink 
használatához, bármikor dönthet úgy, hogy letiltja és törli a sütiket az internetes böngészője 
beállításaiban. Azonban felhívjuk a figyelmét, hogy a sütik használata nélkül nem fog tudni hozzáférni sok 
olyan funkcióhoz, amely megkönnyíti a böngészés élményét, illetve előfordulhat, hogy bizonyos 
szolgáltatásaink nem működnek megfelelően. 

A sütik beállításainak kezelése 
A sütikre vonatkozó beállításait módosíthatja a böngészőjén keresztül. Például letilthatja a sütik 
használatát úgy, hogy böngészőjében aktiválja azt a beállítást, amely lehetővé teszi, hogy visszautasítsa 
az összes, vagy bizonyos sütik elhelyezését. Ezek a beállítások rendszerint a böngészője „beállítások” 
vagy „preferenciák” menüjében érhetők el. A következő hivatkozások hasznosak lehetnek ebből a 
szempontból: 

Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=en&answer=95647  

Firefox: http://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-
computer?redirectlocale=en-US&redirectslug=Cookies  

Internet Explorer: látogassa meg a http://support.microsoft.com oldalt, és a keresőbe írja be a „sütik” szót 

Safari: látogassa meg a http://www.apple.com/support/  oldalt, és a keresőbe írja be a „cookies” (sütik) 
szót 

A sütik típusai 

A sütik lehetnek a munkafolyamat idején érvényes, vagy állandó sütik és megkülönböztetjük az első 
féltől, illetve a harmadik féltől származó sütiket. Az alábbiakban elmagyarázzuk, mit is jelentenek ezek a 
kifejezések, hogy jobban megérthesse az általunk használt sütiket, illetve azt, hogy miért használjuk őket.  

A böngészési munkamenet idején érvényes sütik 

A böngészési munkamenet idején érvényes sütik lehetővé teszik, hogy egy honlapra tett látogatása során 
Ön felismerhető legyen és így bármely oldalváltoztatást, vagy kiválasztást a böngésző megjegyezhessen 
oldalról oldalra. Ezek a sütik lehetővé teszik, hogy egy honlap számos oldalán gyorsan és könnyedén 
haladhasson végig anélkül, hogy minden egyes meglátogatott oldalon azonosítania kellene magát, vagy 



folyamatokat kellene ismételnie. A böngészési munkamenet idején érvényes sütik ideiglenesek és 
lejárnak, amint bezárja a böngészőjét, vagy amikor kilép a honlapról.   

Állandó sütik 

Az állandó sütik olyan sütik, amelyek egy adott ideig „állandóak” maradnak a számítógépén, miután lejárt 
a böngészési folyamat, ezért lehetővé teszik a felhasználók preferenciáinak vagy műveleteinek a 
felidézését a honlapra tett későbbi látogatás során is.  

Az online szolgáltatás sütijei: 
Az online szolgáltatás sütijeit a Metlife csoport szerverein tároljuk. 

A harmadik fél sütijei 
Harmadik féltől származó sütik nem a Metlife csoport által üzemeltetett szervereken vannak tárolva. 
Ezeket a sütiket a számítógépe, telefonja, táblagépe is elmenti az oldal látogatása során. A Google 
Analytics fáljai az oldal monitorozásához szükségesek, valamint információszerzésre szolgálnak az oldal 
felhasználásának módjáról. Ezeket az információkat statisztikák készítésére és a portál további 
fejlesztésére használjuk. A Google Analytics fájljai az információkat anonim formában tárolják, úgy mint 
az oldalt látogatók száma, vagy a megtekintett oldalak. Ezek a fájlok a Google Analytics által kerülnek 
beállításra. További információ eléréséhez látogassa meg a következő oldalt: 
http://www.google.com/analytics 

 

Bővebb információkért a sütikről, beleértve az elhelyezett sütik megtekintését, kezelését és törlését, 
látogassa meg a www.allaboutcookies.org oldalt. A Google Analytics által végzett követés minden oldalon 
történő letiltásához látogassa meg a http://tools.google.com/dlpage/gaoptout oldalt. 


