COOKIE KEZELÉS
Bizonyára te is többször találkoztál már az "ez a honlap cookiekat használ" felirattal böngészés
közben a weboldalakon. De mik azok a sütik és miért van szükség rájuk?
Bizonyára te is többször találkoztál már az "ez a honlap cookiekat használ" felirattal böngészés
közben néhány weboldalon. Mától pedig egyre többször fogod látni ezt az üzenetet, ugyanis 2015.
október 1-el módosult az adatvédelmi törvény számítógépes sütikre vonatkozó szabályzása, így az
cookie-üzenet megjelenítése már minden honlaptulajdonos számára kötelező!

MIK AZOK A COOKIE-K?
A cookie (magyarul: számítógépes süti) egy kis méretű szöveges állomány, amit a böngésző
programod egy-egy honlap (webszerver) kérésére a számítógépeden eltárol. A honlapok ezekben a
viccesen sütiknek nevezett fájlokban tárolják az ideiglenes, de számukra fontos információkat,
például: a beállításaidat, ezek segítségével azonosítanak téged, ezekkel figyelik a böngészési
szokásaidat és azt nyomon követik azt is, hogy egy adott weboldalt korábban meglátogattál-e már. A
sütiktől nem kell tartanod, sőt nagyon hasznosak, hogy léteznek: csupán sak arra valók, hogy
könnyebbé tegyék számodra az internetezést! Nekik köszönheted azt, hogy a böngészőben a
kezdőoldalad mindig a megszokott módon jelenik meg; azt, hogy nem kell újra és újra belépned a
Facebook-ra, vagy a Gmailbe (mert a gép megjegyzi, hogy korábban már bejelentkeztél); és azt is,
hogy egy Webáruházban a kosárba tett termék akkor is ott marad, ha vásárlás közben elnavigálsz az
oldalról és csak később látogatsz vissza újra.

AZ EU COOKIE KEZELÉSRE VONATKOZÓ IRÁNYELVE
Az EU 2013 végén közzétett egy munkadokumentumot a cookie-k szabályzásáról. A cookiekkal az a
legnagyobb problémája az EU-nak, hogy a fájlok anélkül jönnek létre a számítógépeden, hogy bármit
is észrevennél belőlük. A sütik az internetes böngészést lehetővé tevő technológia szerves részei, így
a betiltásuk miatt gyakorlatilag lehetetlen, ráadásul értelmetlen. A Google az EU egyre szigorodó
adatvédelmi szabályozásai miatt úgy döntött, hogy idén október 1-től a cookie használatával járó
felelősséget a honlap tulajdonosokra, illetve a sütiket elhelyező honlapokra hárítja át. Az ő
kötelességük, hogy a felhasználóikat tájékoztassák a honlapjuk süti-használatáról. Sokan nem tudnak
róla, de nem csak az EU adott ki iránymutatást a cookie-kra vonatkozóan. A "2003. évi C. törvény az
elektronikus hírközlésről" című magyar jogszabály 155. § (4) bekezdése is szabályozza azt, ami így
szól: "Egy előfizetőnek vagy felhasználónak elektronikus hírközlő végberendezésén csak az érintett
felhasználó vagy előfizető világos és teljes körű – az adatkezelés céljára is kiterjedő – tájékoztatását
követő hozzájárulása alapján lehet adatot tárolni, vagy az ott tárolt adathoz hozzáférni."

HOGYAN HASZNÁLJA A GOOGLE A COOKIE-KAT?
A cookie egy rövid szöveg, amelyet a felkeresett webhely küld el böngészőjébe. Segítségével a
webhely megjegyzi a látogatásával kapcsolatos információkat, például az általad használt nyelvet és
egyéb beállításokat. Ezáltal gördülékenyebbé válhat a következő látogatás, és könnyebb lesz a
webhely használata. A cookie-k fontos szerepet játszanak. Nélkülük az internet használata sokkal
nehézkesebb lenne.

Többféle célra használjuk fel a cookie-kat. Használatukkal például megjegyezzük a biztonságos
keresésre vonatkozó beállításaid, hogy ezáltal releváns hirdetéseket jelenítsünk meg Neked,
számláljuk, hogy hány látogató érkezett az adott oldalra, megkönnyítjük a szolgáltatásainkra való
regisztrációt, és megvédjük az adataid.

Forrás és további információk:

www.google.com/policies/technologies/cookies/
www.kisalfold.hu/blog/webid/tudj_meg_mindent_a_cookie-torvenyrol/196/4679/

