
Cookie-használat 

 
Mik azok a cookie-k vagy sütik? 
A honlap meglátogatásakor egy kisméretű adatfájlt, úgynevezett cookie-t (továbbiakban: 
cookie vagy süti) helyez el a látogató számítógépén. 

 

Milyen fajta sütiket használunk? 
Kétféle süti van: Az elsődleges sütiket a meglátogatott honlap hozza létre. Míg a harmadik 

féltől származó sütiket más webhelyek hozzák létre (pl az oldalra beágyazott youtube iframe 

helyezi el.) 

A sütiket lehet céljaik szerint is tipizálni: 
1. Munkamenet sütik: ezek a honlap megfelelő működéséhez szükségesek. Letilthatja 

őket, de ez esetben várhatóan nem fogja tudni megtekinteni a honlapot. 
2. Analitikai sütik: a honlap használatával kapcsolatban gyűjt adatokat. 
3. Marketing sütik: hirdetések testreszabása a cél. 
4. Kényelmi sütik: A honlap használatát könnyítik meg az Ön számára. Ezek csak az 

érintett hozzájárulása esetén alkalmazhatók. 

 

Biztonság 
Az oldal Üzemeltetője a sütik engedélyezése esetén sem jegyez meg semmilyen azonosítót 
vagy jelszót. 

Hogyan tudja módosítani a süti-beállításon? 
Részletes információk az alábbi böngészők süti-beállításairól: 
Chrome 

Firefox 

Internet Explorer 
Microsoft Edge 

Safari 
Sütikkel kapcsolatos technikai kérdése esetén kérem, forduljon a webmesterhez 

(informatika@vmkorhaz.hu). Személyes adatainak kezelése kapcsán a Csolnoky Ferenc 

Kórház adatvédelmi tisztviselőjét is megkeresheti (gdpr@vmkorhaz.hu). 

 

A vmkorhaz.hu és a csfk.hu honlapok az alábbi sütiket használják: 
Munkamenet süti (elsődleges/saját): 

PHPSESSID, cookiePolicy 

Adatkezelés joglapja: GDPR 6. cikk (1) f) szerinti jogos érdek: az adatkezelőről 
információk megosztása, süti tájékoztató elfogadásának igazolása. 
Az adatokat a böngésző elhagyásáig kezeljük. 

 

Analitikai (harmadik féltől származó – Google Analytics): 

_ga, _gid, _gat, collect 
Adatkezelés joglapja: GDPR 6. cikk (1) a) szerint, az Ön hozzájárulása. 



Az adatokat a böngésző elhagyásáig kezeljük. 
Google Analytics szolgáltatással kapcsolatos részletes tájékoztató 

 

Marketing (harmadik féltől származó – Google, YouTube, Facebook): 

IDE, test_cookie, VISITOR_INFO1_LIVE, YSC, yt.innertube::nextId, yt.innertube::request, 
yt-remote-cast-installed, yt-remote-connected-devices, yt-remote-check-period, yt-
remotesession-app, yt-remote-session-name, fr, xs, sb, datr 
Adatkezelés joglapja: GDPR 6. cikk (1) a) szerint, az Ön hozzájárulása. 
Az adatokat a böngésző elhagyásáig kezeljük. Kivéve: fr (3 hónap), sb (2 év), datr (2 év). 
Google süti-tájékoztató 

Facebook süti-tájékoztató 

 

Funkcionális/kényelmi (harmadik féltől származó – Facebook): 

presence, spin, c_user 

Adatkezelés joglapja: GDPR 6. cikk (1) a) szerint, az Ön hozzájárulása. 
Az adatokat a böngésző elhagyásáig kezeljük. Kivéve: spin (24 óra) 


