
Sütik (cookie) kezelése 
Ezt a tájékoztatót az Easy Risk Bt (9027 Győr, Tátika utca 1.) hozta létre a cookie-k (sütik) 
használatával kapcsolatos tájékoztatás céljából. 

Az easyrisk.hu weboldal sütiket használ a weboldal működtetése, használatának 
megkönnyítése, optimalizálása, a weboldalon végzett tevékenység nyomon követése és 
releváns ajánlatok megjelenítése érdekében. 

Mi is az a süti? 

A cookie (magyarul "süti") egy olyan kisméretű adatcsomag, amit az internetes szolgáltatások a 
böngészőben tárolnak el. A hatékony és modern felhasználói élményt nyújtó online szolgáltatás 
működéséhez elengedhetetlen technológia, amelyet manapság minden böngésző támogat és a 
legtöbb weboldal is használja. 

Milyen sütiket, mire használ az easyrisk.hu? 

Weboldalunk fejlesztése, javítása, optimalizálása, 
A Te navigációdnak megkönnyítése weboldalunkon, illetve az oldal funkcióinak 
használata során, így biztosítva a megfelelő, magas szintű felhasználói élményt, 
 
Információ gyűjtése azzal kapcsolatban, hogy hogyan használod weboldalunkat - annak 
elemzésével, hogy weboldalunk melyik részeit látogatod, használod leginkább, 
megtudhatjuk, hogyan biztosíthatunk számodra még jobb felhasználói élményt, ha újra 
meglátogatod oldalunkat, 
Célzott hirdetések elhelyezése egyéb, külső weboldalakon, 
Böngésző felhasználók megkülönböztetése, esetleg azonosítása 
Chat funkció és egyéb, az oldal látogatóit segítő szolgáltatások használata. 

 
 
A cookie-k típusai 

Alapműködést biztosító cookie-k 

Ezek a sütik a weboldal megfelelő működését biztosítják, kényelmesebbé teszik annak 
használatát, és a látogatók azonosítása nélkül gyűjtenek információt az oldal használatáról. Ide 
tartozik például a kalkulátorhasználati értékek tárolása, a sütikezelés elfogadásának státusza, 
bejelentkezési módok és adatok megjegyzése, weboldal értesítési üzenetek státusza és a 
csökkentett funkcionalitású Google Analytics kód. Ezen sütik alkalmazása nélkül nem tudjuk 
garantálni weboldalunk igazán kényelmes használatát. 

Statisztikai célú cookie-k 

Weboldalunk folyamatos fejlesztésének, valamint a felhasználói élmények javításának céljából 
olyan sütiket is használunk, melyek lehetővé teszik számunkra, hogy információt gyűjtsünk 
azzal kapcsolatban, hogy látogatóink hogyan használják az insura.hu oldalt. Ezek a sütik nem 



tudnak Téged személy szerint beazonosítani, csak olyan információkat gyűjtenek, mint pl. hogy 
melyik oldalt nézte meg a látogatónk, a felhasználó a weboldal mely részére kattintott, hány 
oldalt keresett fel, milyen hosszú volt az egyes munkamenetek megtekintési ideje, melyek 
voltak az esetleges hibaüzenetek. Ilyen teljesítményt biztosító sütik a Google Analytics sütijei is. 

Hirdetési cookie-k 

Ezeknek a sütiknek az a célja, hogy általuk még inkább a Téged érdeklő, illetve a számodra 
releváns hirdetések jelenjenek meg a weboldalakon. Ezek a sütik nem tudnak Téged személy 
szerint beazonosítani, olyan információkat gyűjtenek, mint pl. hogy melyik oldalt nézte meg a 
látogatónk, a felhasználó a weboldal mely részére kattintott, hány oldalt keresett fel, mindezt 
annak érdekében, hogy megtudjuk, milyen jellegű tartalmak érdekelnek. 

 

Hogyan ellenőrizheted, és hogyan tudod kikapcsolni  a sütiket?  

A böngészők általában engedélyezik a sütik beállításának megváltoztatását. A legtöbb böngésző 
alapértelmezettként automatikusan elfogadja a sütiket, ezek a beállítások azonban jellemzően 
megváltoztathatók, így a böngésző meg tudja akadályozni az automatikus elfogadást, és 
minden alkalommal fel tudja ajánlani a választás lehetőségét, hogy engedélyezed-e a sütiket. 
Fontos, hogy mivel a sütik célja weboldalunk használhatóságának és folyamatainak 
megkönnyítése vagy lehetővé tétele, a sütik alkalmazásának megakadályozása vagy törlése 
miatt előfordulhat, hogy nem tudod weboldalunk funkcióit teljes körűen használni, illetve hogy 
a weboldal a tervezettől eltérően fog működni böngészőben. 

 


