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COOKIE SZABÁLYZAT 
 
A honlapunk sütiket használ. Weboldalunk használatával tudomásul veszi a sütik használatát.  

 
Az Eurizon Asset Management Hungary Zrt. kiemelt célja, hogy elvárásainak megfelelő 
szolgáltatásokat nyújtson, és megtartsa megelőlegezett bizalmát. 
 
Jelen szabályzatban jól érthető és részletes tájékoztatást szeretnék adni Önnek arról, hogy 
weboldalunk látogatása során milyen sütik kerülnek a számítógépére, és miként használjuk a sütik által 
gyűjtött adatokat. 
 
MI AZ A SÜTI? 
 
A süti egy kisméretű szövegfájl, ami az Ön számítógépén, okostelefonján – vagy bármely más 
eszközön, ami internet hozzáférést biztosít – kerül elhelyezésre és tárolásra, amikor Ön megnyit egy 
honlapot. A sütik lehetővé teszik, hogy az internetes oldalak felismerjék Önt, megjegyezzék, amikor egy 
meghatározott honlapra látogat, biztonságos kapcsolatot hozzanak létre egy weboldallal, valamint 
növeljék a felhasználói élményt és a böngészés kényelmét azáltal, hogy az internetes tartalmakat az 
Ön preferenciáihoz, érdeklődési köréhez igazítják. 
A sütik által tárolt információ egy meghatározott ideig kötődik azokhoz a honlapokhoz, melyeket Ön 
megnyit eszköze segítségével, a hirdetésekhez, melyekre rákattintott, a böngésző programhoz, melyet 
használ, továbbá ahhoz az információhoz is, amelyet megoszt egy weblapon, valamint – bizonyos 
esetekben - az Ön IP címéhez is. 
 
AZ EURIZON ASSET MANAGEMENT HUNGARY ZRT. MILYEN TÍPUSÚ SÜTIKET HASZNÁL ÉS 
MILYEN CÉLBÓL? 
 
1. Munkamenet sütik 
Ezek a sütik biztosítják weblapunk működését, ezért alkalmazásuk szükséges ahhoz, hogy Ön 
böngészhesse weboldalunkat. Ezen sütik az aktuális munkamenet végeztével, illetve a böngésző 
bezárásával automatikusan törlődnek számítógépéről. 
 
2. Látogatás elemző sütik (Google Analytics) 
A látogatáselemző sütik feladata, hogy aggregált, anonimizált weboldal felhasználási statisztikákat 
gyűjtsenek, és ezáltal hozzájáruljanak ahhoz, hogy weboldalunkat az oda látogatók elvárásainak 
megfelelően alakítsuk ki. 
Nyilvántartjuk a honlapunkra látogatók számát, a megtekintett oldalak számát, a látogatók honlapunkon 
kifejtett tevékenységét (pl.: mely oldalakra és fejlécekre kattintottak a legtöbben), illetve, hogy milyen 
gyakran látogatnak vissza weboldalunkra. A felhasználók interaktivitását Google Analytics sütik 
segítségével mérjük. A Google Analytics sütikkel kapcsolatos további tudnivalók érdekében kérjük, 
látogasson el erre a honlapra. 
 
Harmadik fél weblapjának hirdetési helyén találkozhat a honlapunkra irányító reklámokkal. Ezeket a 
reklámokat az Eurizon Asset Management Hungary Zrt. partnerei helyezik el a felhasználói felületen. 
Ezek a partnerek kezelik az ilyen reklámfelületről küldött sütik által gyűjtött információkat. 
 
AZ ÖN VÁLASZTÁSI LEHETŐSÉGEI A SÜTIKRE NÉZVE 
 
Önnek bármikor lehetősége van blokkolni a sütiket a böngészője beállításai között. Ezen felül – a 
böngésző típusától függően – beállíthatja kizárólag meghatározott típusú, illetve meghatározott 
forrásból származó sütik letiltását is, továbbá lehetősége van rá, hogy minden alkalommal értesítést 
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kapjon róla, ha egy új sütit akarnak elhelyezni eszközén, így eldöntheti, hogy ezt elfogadja, vagy 
elutasítja. Amennyiben részletesebben kíván informálódni arról, hogy böngészője milyen választási 
lehetőségeket kínál, kattintson a “Beállítások” menüpontra vagy böngészője más elnevezésű hasonló 
menüpontjára. 
Így például: 

• Google Chrome 

• Mozilla Firefox 

• Mac OS Safari (mobil készülékeken) 

• Opera 

• Microsoft Internet Explorer (weboldalunk az IE böngészőt nem támogatja) 

A böngésző típusától függően aktiválhatja a privát böngészési módot is, vagy kiválaszthatja a “Ne 
kövessenek” beállítást is. Bizonyos sütik célja a felhasználói élmény javítása honlapunkon. 
Amennyiben úgy dönt, hogy valamennyi sütit letiltja eszközén, előfordulhat, hogy a weblap bizonyos 
részei lassabban működnek. 
 
Kérjük, vegye figyelembe, hogy amennyiben eszközét több felhasználó is használja, illetve Ön többféle 
böngészőt is használ, előfordulhat, hogy a sütikre vonatkozó egyes beállításai nem maradnak meg 
tartósan; vagy azért, mert épp eltérő böngészőt használ, vagy pedig azért, mert egy másik felhasználó 
megváltoztatta az Ön beállításait. Ezeket a tényezőkre nincs ráhatásunk, így nem tudjuk garantálni 
beállításai állandóságát. Felhívjuk figyelmét továbbá, hogy a sütik letiltása nem akadályozza meg azt, 
hogy a számítógépén az Ön által látogatott webes felületeken hirdetések jelenjenek meg. A tiltás 
csupán az Ön - internetes tevékenysége alapján feltételezett - érdeklődési körének megfelelő 
hirdetések megjelenítését gátolja. Amennyiben Ön különböző eszközöket használ weblapunk elérésére 
(pl.: okostelefon, tablet, számítógép, stb.), valamennyi eszközön szükséges elvégeznie adatvédelmi 
preferenciáinak beállítását. Az Európai Interaktív Digitális Reklámszövetség (EDAA) által létrehozott 
honlapon (https://www.youronlinechoices.com/hu/) további információkra tehet szert a sütik valamennyi 
típusáról, nem csupán azokról, melyeket honlapunk használ.  
 
 

2021. április 

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=hu
https://support.mozilla.org/hu/kb/sutik-informacio-amelyet-weboldalak-tarolnak-szami
https://support.apple.com/hu-hu/HT201265
https://help.opera.com/en/latest/web-preferences/#cookies
https://www.youronlinechoices.com/hu/

