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TDK sütikezelési szabályzat  

 

 

1. Hatály 

 

A szabályzat azt tartalmazza, hogy a TDK Hungary Components Kft. (a továbbiakban “TDK”) 

hogyan gyűjt sütik használatával adatokat azokról a felhasználókról, akik ellátogatnak 

webhelyére, vagy olyan külső webhelyekre, ahol a TDK hirdetést tett közzé. A gyűjtött adatok 

egy része lehet személyes adat is. 

  

Ez a szabályzat a sütiknek a TDK webhelyen történő felhasználása tekintetében a TDK 

adatvédelmi szabályzatot kiegészíti.  

 

2. Sütik 

 

A HTTP-süti (leegyszerűsítve süti, angolul süti) olyan kisméretű, betűkből és számokból álló 

adatcsomag, melyet a TDK vagy a fent említett külső szolgáltatók webhelye helyez el az 

oldalaikra látogató felhasználók számítógépén, táblagépén, okostelefonján és más 

eszközein (a továbbiakban "eszközök").  

 

3. A sütik típusai 

 

A sütiket az alábbiak szerint osztályozzuk: (i) munkameneti sütik/állandó sütik, illetve (ii) 

saját/külső sütik.  

 

3.1 Munkameneti sütik 

 

A munkameneti sütik biztosítják a TDK webhely funkcióinak hatékony igénybevételét, és az 

ott található információkra való hivatkozás lehetőségét. Ilyen például, hogy a felhasználónak 

ne kelljen többször is begépelnie ugyanazokat az adatokat a webhely használata közben. A 

sütiket az eszközök az ideiglenes memóriában tárolják, azok a böngésző bezárásakor 

törlődnek. 

 

3.2 Állandó sütik 

 

Az állandó sütik a felhasználó eszközének merevlemezére kerülnek, és nem törlődnek a 
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webböngésző bezárásakor. Ezek a sütik olyan beállítások megjegyzésére szolgálnak, 

amelyek többek között azt biztosítják, hogy a felhasználó a webhely legközelebbi 

felkeresésekor ugyanazt a nyelvet használhassa, mint korábban, vagy pl. rögzítik a 

látogatások számát. Az eszközök a különféle sütiket eltérő ideig tárolják. 

 

3.3 Saját és külső sütik 

 

A saját sütiket a TDK helyezi el az eszközökön. A külső sütik olyan cégektől érkeznek, melyek 

szolgáltatásait a TDK igénybe veszi, pl. bizonyos közösségi média funkciók saját 

weboldalába történő beágyazásához. A külső szolgáltatók néha alvállalkozókat is bevonnak, 

akiktől szintén érkezhetnek sütik. A jelen süti szabályzat és a TDK sütikezelési rendszere az 

alvállalkozói sütiket nem különbözteti meg a fővállalkozói sütiktől, mindkettőt egyformán 

külső sütinek tekinti, vagyis a felhasználó külső sütikre vonatkozó beállításai az alvállalkozói 

sütikre is vonatkoznak. 

 

4. A TDK webhelyén használt sütik 

 

A TDK a következő célokra használ sütiket: 

 

Az alapműködéshez szükséges sütik: Ezek olyan sütik, melyek a TDK webhely megfelelő 

működését biztosítják, ahhoz technikailag elengedhetetlenek. Kikapcsolásuk nem 

lehetséges, mivel ez veszélyeztetné a webhely működését. Az ilyen sütik többnyire csak a 

felhasználók webhelyen végzett tevékenységére válaszul aktiválódnak, például, ha a 

felhasználó adatvédelmi beállításokat eszközöl, bejelentkezik, vagy kitölt valamilyen 

nyomtatványt. A felhasználó úgy is beállíthatja a böngészőjét, hogy figyelmeztesse az ilyen 

sütikre, és blokkolja azokat, de előfordulhat, hogy ez megzavarja a TDK webhely egyes 

részeinek működését, és így a felhasználónak nincs módja a TDK által kínált összes funkció 

és szolgáltatás használatára. 

  

Ezek a sütik nem tárolnak személyazonosításra alkalmas adatokat. 

 

A weboldalon használt alapműködéshez szükséges sütik: 

 cookieconsent_status 

 csrfToken 

 OptanonAlertBoxClosed 

 OptanonConsent 
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Funkcionális sütik: Ezek a sütik biztosítják a TDK webhely magasabb szintű működését, és 

teszik lehetővé a felhasználó személyére szabott tartalmak megjelenítését a TDK cégről, 

továbbá annak termékeiről és szolgáltatásairól. Az ilyen sütik általában a felhasználók 

tevékenységével kapcsolatos információkat rögzítenek, többek között a bejelentkezési 

adatokat is. Funkcionális sütiket a TDK vagy olyan külső szolgáltató állíthat be, akinek a 

szolgáltatásait a TDK feltette a webhelyére. A felhasználó beállíthatja a böngészőjét úgy is, 

hogy figyelmeztesse az ilyen a sütikre, és blokkolja azokat, de ekkor a TDK nem tudja 

biztosítani a webhely magasabb szintű működését, és nem képes személyre szabottan a 

leghasznosabb információkat megjeleníteni a cégről, valamint annak termékeiről és 

szolgáltatásairól.  

 

Ezek a sütik személyazonosításra alkalmas adatokat is tárolhatnak. 

 

A webhelyen használt funkcionális sütik: 

 Config_language 

 

A külső szolgáltatók által használt közösségi média sütik céljaira és megőrzési időszakára 

vonatkozó további információt e szolgáltatók adatvédelmi és süti szabályzatai tartalmaznak. 

 

5. A sütik kezelése 

 

A legtöbb böngészőt be lehet úgy állítani, hogy a felhasználó értesítést kapjon a sütik 

érkezéséről, így eldöntheti, hogy fogadja-e azokat, sőt, lehetőség van a süti funkció 

letiltására is. A felhasználó a TDK webhelyét akkor is tudja használni, ha a süti funkciót 

letiltotta, egyes süti típusok esetében azonban ez befolyásolhatja a TDK webhelyen 

szerezhető felhasználói élményt, a webhely működését és szolgáltatásait. 

 


