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Süti tájékoztató 

Egis Gyógyszergyár Zrt. 

2021.11.17. 

 

1. Az Egis Gyógyszergyár Zrt. (1106 Budapest, Keresztúri út 30-38., +36 1 803-5555, mailbox@egis.hu, illetve 

adatvédelmi kérdésekben: adatvedelem@egis.hu) („Egis”) az általa üzemeltetett nyugodtlelekkel.hu weboldal 

bizonyos területein sütiket (cookiekat) használ. A jelen tájékoztató („Tájékoztató”) a sütik használatáról ad 

tájékoztatást.  

 

2. A sütik alkalmazásának az a célja, hogy felismerje, ha a felhasználó korábban már meglátogatta a weboldalt, 

vagy segítenek azonosítani, hogy a weboldal melyik része a legnépszerűbb, a felhasználók mely részeire lépnek 

be, és mennyi időt töltenek ott. Ennek tanulmányozásával a weboldalt igazítani lehet a felhasználók igényeihez, 

és még változatosabb felhasználói élményt lehet nyújtani.  

 

3. Az Egis fenntartja a jogot, hogy a jelen Tájékoztatót egyoldalúan módosítsa, figyelemmel a vonatkozó 

jogszabályokban foglalt korlátozásokra. A jelen Tájékoztató módosítására különösen abban az esetben kerülhet 

sor, ha arra jogszabályváltozás, adatvédelmi hatósági gyakorlat, üzleti- vagy munkavállalói igény, új süti 

használata, vagy újonnan felfedezett biztonsági kockázat miatt szükség van.  

 

4. A felhasználó a „Sütik bellítása” menüpont alatt be tudja állítani a sütik használatát, lehetősége van 

hozzájárulását adni bizonyos sütik használatához, illetve azt bármikor visszavonni. „Az összes süti efogadása” 

gombra kattintással Ön hozzájárulását adja a – hozzájárulás alapon kezelt – sütik használatához és elfogadja a 

jelen tájékoztatót. 

 

5. A sütik kezelésére (bizonyos beállításokra) a böngészőben is van lehetőség. A leggyakrabban használt 

böngészők esetében a sütik kezelésére vonatkozó menüpontok:  

Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/clear-browsing-history-and-cookies-firefox   

Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=en   

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-

cookies  

További Google Cookie információk: 

https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/gtagjs/cookie-usage 

 

6. Az Egis által a nyugodtlelekkel.hu weboldalon használt sütik típusa és listája alább található. 

 

A sütik típusai 

 

1. Alapműködéshez szükséges sütik  

Ezen sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát és a látogatók 

azonosítása nélkül gyűjtenek információt a használatáról. Ide tartozik például a sütitájékoztató elfogadásának 

státusza. Ezen sütik nélkül nem tudjuk garantálni a weboldal kényelmes 

 használatát. 

Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (f) pontja az Egis jogos érdeke, hogy a honlap megfelelő működését 

biztosítani tudja. 

 

Süti neve Cél Saját vagy 

harmadik fél 

sütije 

Élettartam Harmadik fél 

megjelölése és 

rövid elírás 

(link az 

adatkezelési 

tájékoztatóra) 

mailto:mailbox@egis.hu
mailto:adatvedelem@egis.hu
https://support.mozilla.org/en-US/kb/clear-browsing-history-and-cookies-firefox
https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=en
https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/gtagjs/cookie-usage


 

 

 

 

ASP.NET_SessionId A munkamenet azonosítására 

szolgál (pl. milyen böngészőről 

történt a belépés).  

saját A belépés 

idejéig. 

 

tarteaucitron Ez a süti arra szolgál, hogy rögzítse 

a Süti tájékoztató elfogadását. 

saját Örökös.  

moove_gdpr_popup Ez a süti arra szolgál, hogy rögzítse 

a Süti tájékoztató elfogadását. 

saját Örökös.  

wordpress_logged_in A felhasználó belépésével 

kapcsolatos adatokkal kapcsolatos 

Süti 

saját A belépés 

idejéig. 

 

 

Az oldal tartalomkezelőjében további sütik kerülnek alkalmazásra, melyek az Egis által a tartalomkezelésbe 

bevont ügynökségeket érintik, a sütik listája az alábbi linken található: 

https://www.progress.com/documentation/sitefinity-cms/administration-secure-cookies#list-of-cookies 

 

2. Statisztikai célú sütik  

A weboldal teljesítményéről (pl. oldalbetöltések száma, oldalon eltöltött átalagos idő) statisztikai adatokat 

szolgáltat abból a célból, hogy a weboldal üzemeltetője részére adatot gyűjtsön a felhasználók weboldal 

felhasználási szokásairól. Ezek a sütik nem azonosítják a látogatókat, az általuk gyűjtött információk arra 

vonatkoznak, hogy pl. a látogató hány aloldalt nyitott meg, milyen hosszú volt az egyes munkamenet, milyen 

esetleges hibaüzenetek érkeztek stb.  

Az adatkezelés jogalapja a  GDPR 6. cikk (1) a) pontja (önkéntes hozzájárulás).  

 További információ: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/gtagjs/cookie-usage 

 

További Google Cookie információk: 

https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/gtagjs/cookie-usage 

 

3. Marketing célú sütik 

Ezeknek a sütiknek az a célja, hogy az érdeklődési körnek megfelelő hirdetéseket jelenítsen meg a weboldalon 

a nélkül, hogy személy szerint azonosítaná a látogatót. Olyan információt gyűjtenek például, hogy melyik oldalt 

nézte meg a látogató, a weboldal mely részére kattintott, hány oldalt keresett fel.  

Weboldalunkon az alábbi szolgáltatók hirdetési sütijei találhatóak meg: 

 

− Google Adwords - a szolgáltatással kapcsolatos részletes tájékoztató a következő linken keresztül érhető 

el: https://www.google.com/intl/hu/policies/privacy 

Továbbított adatok: 

− Facebook - a szolgáltatással kapcsolatos részletes tájékoztató a következő linken érhető el: 

https://www.facebook.com/help/cookies/, 
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_ga A felhasználók 

megkülönböztetésére szolgál.  

 2 év  

_gid A felhasználók 

megkülönböztetésére szolgál.  

 24 óra  

_gat Az oldal látogatottsági 

statisztikáinak kezeléséshez 

szükséges süti. 

 1 perc  
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Facebook Pixels https://www.facebook.com/business/help/471978536642445?id=1205376682832142 

Továbbított adatok: 

Az adatkezelés jogalapja a  GDPR 6. cikk (1) a) pontja (önkéntes hozzájárulás).  

 

 

Érintetti joggyakorlással és jogorvoslati lehetőségekkel kapcsolatban részletes tájékoztatást a 

https://hu.egis.health/adatvedelem oldalon talál. 
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