
4lifedirect.hu süti szabályzat
2017. július

Az alábbi Süti szabályzat az Adatvédelmi nyilatkozatunk részét képezi. Cégünkről, valamint az
általunk alkalmazott adatvédelmi eljárásokról az Adatvédelmi nyilatkozatunkban olvashat
részletesebben.
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1. A sütikről általában

A sütik (süti) olyan rövid szöveges fájlok, melyeket a megtekintett honlapok helyeznek el a számítógép böngészőjében. A sütiket széles
körben használják a honlapok hatékony üzemeltetése vagy webes szolgáltatások és funkciók nyújtása céljából.
A sütik lehetnek „állandó” vagy „ideiglenes" sütik. Az állandó sütiket a böngésző egy meghatározott időpontig tárolja, feltéve, hogy azt a
felhasználó korábban nem törli, az ideiglenes sütiket azonban a böngésző nem tárolja, az a böngésző becsukásával automatikusan törlődnek.

A sütiknek több funkciója lehet, például információgyűjtés, látogatói egyéni beállítások tárolás. Felhasználjuk többek között a kalkulációs
és biztosításkötési folyamatok használatakor, és megkönnyítik a weboldal használatát.
A 4lifedirect.hu használatával Ön hozzájárulását adja ahhoz, hogy sütiket használjunk a sütiket szabályzatnak megfelelően. Ha nem ért
egyet a sütiket használatával, böngészőjét ennek megfelelően állítsa be, vagy ne használja a 4lifedirect.hu oldalait. 

2. Böngésző beállítás, sütik engedélyezése, tiltása

Minden böngészőprogramban beállítható, hogy a látogató elfogadja-e a sütiket vagy sem. A legtöbb böngésző alapbeállítása szerint
elfogadja azokat. Ezek az alapbeállítások megváltoztathatók annak érdekében, hogy blokkolni lehessen a sütiket, vagy a látogató
figyelmeztetést kapjon arról, ha egy weboldal sütit használ. Fontos tudni, hogy bizonyos honlapok, így a 4lifedirect.hu-n igénybe vehető
szolgáltatások feltétele a sütik elfogadása, ennek okán, azok esetleges tiltásával a látogató számára a honlapon nem várt működés lesz
tapasztalható, rosszabb esetben lehetetlenné válik a honlap szolgáltatásainak használata. 

3. A legnépszerűbb böngészők adatvédelmi beállításairól az alábbi linkeken tájékozódhat: 

• Google Chrome (https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=hu)
• Firefox (https://support.mozilla.org/hu/kb/S%C3%BCtik%20kezel%C3%A9se)
• Microsoft Internet Explorer 11 (http://windows.microsoft.com/hu-hu/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11)
• Microsoft Internet Explorer 10 (http://windows.microsoft.com/hu-hu/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-10)
• Microsoft Internet Explorer 9 http://windows.microsoft.com/hu-hu/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-9)
• Microsoft Internet Explorer 8 (http://windows.microsoft.com/hu-hu/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-8)
• Safari (http://support.apple.com/kb/index?page=search&q=cookies%20safari)

4. Használunk-e harmadik féltől származó sütiket?

A 4lifedirect.hu által használt sütik részben sajátak, részben harmadik féltől származnak. Ezek a sütik a következő partnerektől
származnak: 
• www.google.hu
A 4lifedirect.hu weboldal a Google, Inc. („Google”) által nyújtott Google Analitika webanalitikai szolgáltatást használja. A Google
Analitika „sütiket” („cookies”), az Ön számítógépén elhelyezett szövegfájlokat használ, melyek célja, hogy segítse a weboldal
használatának elemzését. A „süti” által generált, a weboldal használatára vonatkozó információkat (beleértve az Ön IP-címét) a Google
egyesült államokbeli szervereire továbbítja és ott tárolja. A Google ezeket az információkat a weboldal Ön által történő használatának
értékelésére, a weboldalon végrehajtott tevékenységekről szóló riportoknak a weboldalak üzemeltetői részére történő összeállítására,
valamint a weboldalon végrehajtott tevékenységekkel és az internethasználattal kapcsolatos egyéb szolgáltatások nyújtására használja.
A Google továbbá átadhatja ezeket az információkat harmadik felek részére, amennyiben ezt törvény írja elő, vagy az adott harmadik
felek a Google megbízásából feldolgozzák az információkat. A Google nem társítja az Ön IP címét a Google birtokában lévő egyéb
adatokkal. Böngészője megfelelő beállításainak kiválasztásával Ön visszautasíthatja a „sütik” használatát, azonban felhívjuk figyelmét,
hogy ez esetben Ön nem fogja tudni kihasználni jelen weboldal összes funkcióját. A jelen weboldal használatával Ön hozzájárul adatainak
feldolgozásához a fentiekben meghatározott módon és a fentiekben meghatározott célokra.

5. Remarketing

A 4lifedirect.hu weboldalainak használatával Ön tudomásul veszi, és hozzájárulását adja ahhoz, hogy a honlapunkon tett látogatások
során egy vagy több sütit küldünk számítógépére, amely(ek) által böngészője egyedileg azonosítható lesz. A sütik a google-től származnak,
felhasználásuk a google rendszerén keresztül történik. Ezeket sütiket csak az egyes aloldalak látogatása esetén küldjük az Ön
számítógépére, tehát ezekben csak az adott aloldal meglátogatásának tényét és idejét tároljuk. 
A sütik felhasználása a következőképpen történik:
A google a sütik segítségével tárolja, amennyiben a felhasználó korábban látogatást tett a 4lifedirect.hu weboldalon  és ez alapján
hirdetéseket jelenítenek meg az érintettnek külső szolgáltatók - közöttük a Google - partnereinek internetes webhelyein. Az érintett 
a Google hirdetések kikapcsolására szolgáló oldalon (http://www.google.hu/privacy_ads.html) tilthatja le a Google cookie-jait. 

6. Milyen fajtái vannak, miket használunk az oldalon? 

Kétféle sütit használhatunk a 4lifedirect.hu oldalon, 
• „munkamenet süti”-ket 
• „állandó süti”-ket. 
A munkamenet sütik ideiglenesek: addig maradnak eszközén, amíg el nem hagyja a 4lifedirect.hu oldalt. Az állandó sütik sokkal tovább
eszközén maradnak, vagy egészen addig, amíg manuálisan ki nem törli őket (a cookie élettartalmától és az Ön böngésző beállításaitól
függ, hogy meddig maradnak eszközén).
Néhány oldal, amit meglátogat, ugyancsak gyűjt információt pixel tagokat használva (clear giftnek is nevezik őket), amelyeket meg
lehet osztani harmadik féllel, ami közvetlenül támogatja promóciós tevékenységeinket és weboldalfejlesztésünket. Például, látogatóink
weboldal használati információját meg lehet osztani harmadik fél reklámügynökségekkel, hogy hatékonyabban tudjuk használni az
internet banner hirdetéseket a weboldalainkon. Mindamellett az információ nem személyesen azonosító, habár köthető a személyes
adatokhoz. 
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7. A 4lifedirect.hu oldalon használt sütik
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Süti típus Funkcionalitás Személyes adatok 
gyűjtése/azonosítás Linkek további információhoz:

Szükséges

Ezek a sütik alapvetőek ahhoz, hogy a
4lifedirect.hu működjön, lehetővé
teszik, hogy mozogjon webhelyeinken
és használja a lehetőségeket. Például a
korábbi lépésekre való emlékezés (pld.
beírt szöveg), amikor visszanavigál egy
oldalra ugyanabban a munkamenetben.

Ezek a sütik nem azonosítják a
felhasználót egyénileg.
Ha nem fogadja el ezeket sütiket,
annak hatása lehet a webhelyre és
annak, részeinek teljesítményére.

https://www.zendesk.com/company
/cookies/

Teljesítmény

Ezek a sütik segítenek megérteni, hogy
a látogatók hogyan lépnek kapcsolatba
webhelyeinkkel azáltal, hogy infor-
mációt szolgáltatnak a meglátogatott
helyekről, arról, hogy mennyi időt
töltenek az oldalon, és bármely problé-
máról, amivel találkoztak, mint például
a hibaüzenetek. Ez segít nekünk a
webhelyeink teljesítményének javítá-
sában.

Ezek a sütik nem azonosítják a
felhasználót egyénileg.
Az adatokat összesítve és névtele-
nül gyűjtik.

Funkcionalitás

Ezek a sütik lehetővé teszik webhely-
einknek, hogy emlékezzenek arra,
miket választott Ön (mint például a
felhasználóneve, nyelv, vagy a régió,
ahol ön tartózkodik), hogy egy szemé-
lyesebb online tapasztalatot nyújtsanak. 

Az ezen sütik által gyűjtött infor-
mációkban lehetnek személyesen
azonosító adatok, amelyeket a fel-
használó megosztott, mint a fel-
használóneve. Mindig nyilván-
valóan tájékoztatjuk Önt arról,
hogy milyen információt gyűj-
tünk, mit csinálunk vele és kivel
osztjuk meg azt.
Ha nem fogadja el ezeket a süti-
kat, annak hatása lehet a webhely
teljesítményére és funkcionalitá-
sára és korlátozhatja hozzáférését
a webhely tartalmához.

Célzás / Reklám

Ezeket a sütiket olyan tartalmak szállí-
tására használjuk, amelyek relevánsab-
bak a felhasználó és érdeklődési köre
számára. Ezeket arra lehet használni,
hogy célzott hirdetést juttassanak el a
felhasználóhoz és korlátozzák, hogy há-
nyszor néz meg egy hirdetést. Abban is
segítenek, hogy mérhető legyen reklám
kampányaink hatásossága a 4lifedirect
és a nem 4lifedirect.hu oldalon.
Ezeket a sütiket arra használhatjuk,
hogy emlékezzenek a webhelyekre,
amelyeket meglátogatott és megosz-
thatjuk ezt az információt más felekkel,
ideértve hirdetőket és ügynökségeinket.



8. Hogyan kontrollálható és törölhető a süti?

A legtöbb internet böngésző kezdetben arra van beállítva, hogy elfogadja a sütiket. Megváltoztathatja a beállításokat, hogy blokkolja
a sütiket, illetve figyelmeztetést kérhet, amikor sütiket állítanak be az eszközén. Számos módja van a sütiket kezelésének. Kérjük nézze
meg a böngésző információkat vagy a segítség oldalt, ha többet kíván megtudni a böngésző beállításokról és azok módosításáról.
Ha kikapcsolja az általunk használt sütiket, annak hatása lehet az élményre, amíg 4lifedirect.hu oldalon tartózkodik, például nem
látogathatja meg a 4lifedirect.hu webhely bizonyos részeit, vagy nem kaphat személyre szabott információt amikor meglátogat egy
4lifedirect.hu oldalt.
Ha különböző eszközöket használ az 4lifedirect.hu webhelyek megtekintésére és elérésére (pld. számítógép, okostelefon, táblagép, stb.)
legyen biztos, hogy minden egyes böngésző azokon az eszközökön az ön süti igényeinek megfelelően van beállítva.
További információért kattintson ide. 

9. Részletesebb információ

Munkamenet/átmeneti: Ezek a sütik törlődnek eszközéről miután elhagyta a webhelyet.
Állandó: Ezek a sütik nem törlődnek eszközéről miután elhagyta a webhelyet. Hosszabb ideig maradnak eszközén.
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TELJESÍTMÉNY

Süti megnevezése Alkalmazási köre Sütik hatálya Süti részletek

Analitika/Követés

Anonim/összesített 
információt nyújt arról, 
hogy hol jár és hogy mit 
csinál az weboldalon.

Állandó, 
munkamenet és 
harmadik fél

Analitikus cookie-k & Webpoloskák
AT internet: 
http://www.atinternet.com/en/data_protection_policy/
Bitly: http://bitly.com/pages/privacy 
ClickTale: 
http://www.clicktale.com/privacy-policy 
Cloudflare: 
http://www.cloudflare.com/security-policy 
Gemius: 
http://www.gemius.pl/pl/privacy_policy 
Google Analytics: 
https://developers.google.com/analytics/devguides/
collection/analyticsjs/cookie-usage 
Metrix Lab / Opinion Bar:
http://www.metrixlab.com/privacy-statement/ 
Microsoft: 
http://www.microsoft.com/privacystatement/
en-us/core/default.aspx 
New Relic: 
https://docs.newrelic.com/docs/new-relicbrowser/
new-relic-cookies 
Omniture / Site Catalyst: 
http://www.adobe.com/content/dotcom/en/privacy/
cookies.html 
pixel.quantserve.com (third party cookies):
https://www.quantcast.com/how-we-do-it/
consumer-choice/privacy-policy/ 
Qubit: 
http://www.qubitproducts.com/about/privacy-policy 
Unica: 
http://www.ibm.com/privacy/details/us/en/ 
Web Trends: 
http://webtrends.com/terms-policies/privacy/
cookie-policy 
Wordpress Stats: 
http://automattic.com/privacy/ 
YouTube Tracking:
http://www.google.co.uk/intl/en/policies/privacy/ 



FUNKCIONALITÁS

Süti megnevezése Alkalmazási köre Sütik hatálya Süti részletek

Szociális
média/megosztás

Lehetővé teszi Ön számára,
hogy megossza 
megjegyzéseit/értékelését/
oldalait/könyvjelzőit 
és segíti, hogy könnyebben
hozzáférjen a társasági 
hálózatokhoz és társasági 
online eszközökhöz.

Harmadik fél.

Add This: 
http://www.google.co.uk/intl/en/policies/privacy/ 
Delicious.com: 
https://delicious.com/privacy 
Facebook Connect and Facebook plugins:
https://www.facebook.com/about/privacy/your-info-
on-other 
Linkedin: 
http://www.linkedin.com/legal/privacy-policy 
Oracle: 
http://www.oracle.com/us/legal/privacy/overview/index.
html 
Pinterest: 
https://about.pinterest.com/en/privacy-policy 
Tumblr: 
http://www.tumblr.com/policy/en/privacy 
Twitter: 
https://twitter.com/privacy 
YouTube: 
http://www.google.co.uk/intl/en/policies/privacy/ 
Yummly: 
http://www.yummly.com/privacy/

5/7

CÉLZÁS/REKLÁM

Süti megnevezése Alkalmazási köre Sütik hatálya Süti részletek

Webhelyen 
keresztüli követés

Anonim információt 
szolgáltat a látogatókról,
mint például, hogy milyen
webhelyet látogattak meg
mielőtt és/vagy miután 
meglátogatták a 4lifedirect
webhelyet.

Állandó, 
munkamenet 
és harmadik fél.

360tag.com: 
http://www.360tag.com/ 
Adconion: 
http://adconion.com/privacy-policy 
Adform: 
http://site.adform.com/privacy-policy/ 
Admeta: 
http://www.admeta.com/w3c/privacypolicy.html 
Adnxs.com: 
http://www.appnexus.com/platform-policy 
Adscale: 
https://www.ghostery.com/en/apps/adscale 
Adtech:
http://www.adtech.com/en/service/cookies.html 
App Nexus: 
http://www.appnexus.com/platform-policy 
Criteo: 
http://www.criteo.com/en/privacy-policy 
Distillery: 
http://dstillery.com/privacy/ 
Doubleclick.net: 
http://www.google.com/intl/en/policies/privacy/ 
Improve Digital:
http://www.improvedigital.com/en/platform-privacy-
policy 
Internet Billboard:
https://www.ghostery.com/en/apps/internet_billboard 
Mathtag.com: 
http://www.mediamath.com/privacy/ 
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CÉLZÁS/REKLÁM

Süti megnevezése Alkalmazási köre Sütik hatálya Süti részletek

Nielsen NetRatings Site Census: 
http://www.nielsen-
online.com/corp.jsp?section=leg_prs&nav=1 
Pubmatic: 
http://www.pubmatic.com/privacy-policy.php 
Quisma.com: 
http://privacy.quisma.com/uk/privacy-policy/ 
Rubicon:
http://www.rubiconproject.com/privacy/ 
SmartAdserver: 
http://smartadserver.com/privacy-policy 
Specificclick.net: 
http://corp.specificmedia.com/privacy 
Turn: 
http://www.turn.com/privacy 
Undertone.com: 
http://undertone.com/privacy 
Weborama.fr: 
http://www.weborama.com/e-privacy/our-commitment/ 
YieldLab:
https://www.ghostery.com/en/apps/yieldlab 
Zenovia: 
http://www.zenoviaexchange.com/website-privacy-
policy/ 

VEGYES

Süti megnevezése Alkalmazási köre Sütik hatálya Süti részletek

Gazdag média

A 4lifedirect és a partner
oldalak különböző 
funkcionalitásának 
különböző részeit támogatja,
mint videók lejátszása, 
lojalitás applikációk
letöltése.

Állandó, 
munkamenet 
és harmadik fél

(…)
Vimeo: 
http://vimeo.com/cookie_policy 
YouTube:
http://www.google.co.uk/intl/en/policies/privacy/

Poloska domainek

A webpoloskák 
a 4lifedirect weboldalak
funkcionalitásának 
különböző részeit 
támogatják. A webpoloskák
(amiket pixel tagoknak/ clear
GIF-eknek is neveznek) 
figyelik az oldalak 
látogatóinak viselkedését és
információt szolgáltathatnak
arról, hogy a felhasználók
mit csinálnak az oldalakon,
valamint a felhasználók 
IP címeiről harmadik fél 
cégeknek.

Állandó, 
munkamenet 
és harmadik fél.

Különböző poloskákat használunk a 4lifedirect.hu
oldalon, bemutattunk néhány példát arról, 
hogy a legtöbbet használt poloskák hogy működnek.
Flashtalking és TangoZebra – anonim adatokat gyűjt
(böngésző információ, operációs rendszer, oldalak
megtekintése), amit fel lehet arra használni, hogy 
relevánsabb tartalmat nyújtsanak a felhasználóknak
és az adatokat arra is lehet használni, hogy 
a népszerű kampányokat/oldalakat mérjék. 
Ez az összesített adat megosztásra kerül 
harmadik féllel.

Egyéb
A 4lifedirect.hu webhelyek
különböző funkcionalitási
részeit támogatja.

Állandó, 
munkamenet 
és harmadik fél.



Használunk-e harmadik féltől származó sütiket?

A 4lifedirect.hu által használt sütik részben sajátak, részben harmadik féltől származnak. Ezek a sütik a következő partnerektől 
származnak: 
• www.google.hu
A 4lifedirect.hu weboldal a Google, Inc. („Google”) által nyújtott Google Analitika webanalitikai szolgáltatást használja. A Google 
Analitika „sütiket” („cookies”), az Ön számítógépén elhelyezett szövegfájlokat használ, melyek célja, hogy segítse a weboldal 
használatának elemzését. A „süti” által generált, a weboldal használatára vonatkozó információkat (beleértve az Ön IP-címét) a Google
egyesült államokbeli szervereire továbbítja és ott tárolja. 

A Google ezeket az információkat a weboldal Ön által történő használatának értékelésére, a weboldalon végrehajtott tevékenységekről
szóló riportoknak a weboldalak üzemeltetői részére történő összeállítására, valamint a weboldalon végrehajtott tevékenységekkel és az
internethasználattal kapcsolatos egyéb szolgáltatások nyújtására használja. A Google továbbá átadhatja ezeket az információkat harmadik
felek részére, amennyiben ezt törvény írja elő, vagy az adott harmadik felek a Google megbízásából feldolgozzák az információkat. 
A Google nem társítja az Ön IP címét a Google birtokában lévő egyéb adatokkal. Böngészője megfelelő beállításainak kiválasztásával
Ön visszautasíthatja a „sütik” használatát, azonban felhívjuk figyelmét, hogy ez esetben Ön nem fogja tudni kihasználni jelen weboldal
összes funkcióját. A jelen weboldal használatával Ön hozzájárul adatainak feldolgozásához a fentiekben meghatározott módon és 
a fentiekben meghatározott célokra.

Remarketing

A 4lifedirect.hu weboldalainak használatával Ön tudomásul veszi, és hozzájárulását adja ahhoz, hogy a honlapunkon tett látogatások
során egy vagy több sütit küldünk számítógépére, amely(ek) által böngészője egyedileg azonosítható lesz. A sütik a google-től 
származnak, felhasználásuk a google rendszerén keresztül történik. Ezeket sütiket csak az egyes aloldalak látogatása esetén küldjük az
Ön számítógépére, tehát ezekben csak az adott aloldal meglátogatásának tényét és idejét tároljuk. 

A sütik felhasználása a következőképpen történik:

A google a sütik segítségével tárolja, amennyiben a felhasználó korábban látogatást tett a 4lifedirect.hu weboldalon és ez alapján 
hirdetéseket jelenítenek meg az érintettnek külső szolgáltatók – közöttük a Google – partnereinek internetes webhelyein. Az érintett 
a Google hirdetések kikapcsolására szolgáló oldalon (http://www.google.hu/privacy_ads.html) tilthatja le a Google cookie-jait. 
Kétféle sütit használhatunk a 4lifedirect.hu oldalon, 
• „munkamenet süti”-ket 
• „állandó süti”-ket. 

A munkamenet sütik ideiglenesek: addig maradnak eszközén, amíg el nem hagyja a 4lifedirect.hu oldalt. Az állandó sütik sokkal tovább
eszközén maradnak, vagy egészen addig, amíg manuálisan ki nem törli őket (a cookie élettartalmától és az Ön böngésző beállításaitól
függ, hogy meddig maradnak eszközén).

Néhány oldal, amit meglátogat, ugyancsak gyűjt információt pixel tagokat használva (clear giftnek is nevezik őket), amelyeket meg
lehet osztani harmadik féllel, ami közvetlenül támogatja promóciós tevékenységeinket és weboldalfejlesztésünket. Például, látogatóink
weboldal használati információját meg lehet osztani harmadik fél reklámügynökségekkel, hogy hatékonyabban tudjuk használni 
az internet banner hirdetéseket a weboldalainkon. Mindamellett az információ nem személyesen azonosító, habár köthető a személyes
adatokhoz.
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