
COOKIE („SÜTI”) TÁJÉKOZTATÓ

A Magyar  Elektronikus  Műsorszolgáltatók  Egyesülete (nyilvántartási  szám:  Fővárosi  Törvényszék
7654,  székhely:  1121  Budapest,  Zugligeti  út  6.;  a  továbbiakban:  Adatkezelő)  által  üzemeltetett
memeinfo.hu domain  alatt  elérhető  weboldal  (a  továbbiakban:  honlap)  működését  biztosító
webszerver  által  küldött  adatcsomagokkal  összefüggő,  a  Honlapot  használó  személyek  (a
továbbiakban: felhasználó) számára lényeges információk a következők: 

A  honlapra  látogatásakor  a  felhasználó  egy  kattintással  elfogadhatja,  hogy  a  honlap  a  jelen
tájékoztatóban  foglaltak  szerint,  illetve  az  Adatvédelmi  Tájékoztatóval  összhangban  –  személyek
azonosítására alkalmatlan – „cookie”-kat, „sütiket” használ.

A „cookie”,  vagy „süti”  a webszerver  által  küldött,  változó tartalmú,  betűkből  és  számokból  álló
karaktersorozat, adatcsomag (fájl), amely a felhasználó számítógépén rögzül és előre meghatározott
ideig tárolódik. A cookie (süti) lehetővé teszi, hogy a webszerver felismerje a böngészésre használt
eszközét,  a  honlapon  folytatott  böngészési  előzményeit.  A  cookie-k  (sütik)  segítségével  képet
kaphatunk az adott felhasználó honlap-látogatási, illetve használati szokásairól, történetéről. A cookie-
k (sütik) nem tartalmaznak olyan adatot, amely által a honlap látogatói azonosíthatóak, azok kizárólag
a felhasználó számítógépének felismerésére alkalmasak.  A honlap látogatásakor alapvetően kétféle
módon kerülhet sor cookie-k (sütik) alkalmazására:
 A felhasználó bejelentkező számítógépének azon adatai, melyek a Honlapra történő látogatás során

generálódnak  és  melyeket  az  Adatkezelő  rendszere  a  technikai  folyamatok  automatikus
eredményeként  rögzít:  a látogatás dátuma és időpontja,  a Felhasználó számítógépének IP címe,
böngészőjének típusa, használt eszköz típusa, látogatott oldal. Az automatikusan rögzítésre kerülő
adatokat a rendszer a Felhasználó külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve
kilépéskor automatikusan naplózza. Az adatokhoz kizárólag az Adatkezelő fér hozzá.

 Az Adatkezelő a testre szabott kiszolgálás érdekében a Felhasználó számítógépén egy-egy cookie-t
(sütit) helyez el és olvas vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett cookie-t (sütit),
az  Adatkezelőnek  lehetősége  nyílik  összekapcsolni  a  Felhasználó  aktuális  látogatásai  során
elmentett adatait a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében. Ezek a cookie-k (sütik)
lehetővé teszik, hogy a felhasználónak ne kelljen a Honlapon minden alkalommal elfogadnia a
cookie-k (sütik) használatát, azáltal, hogy megjegyzik az IP-címet és a cookie-król (sütikről) való
tájékoztatás  megtörténtének  tényét.  Ezen  két  adat  kivételével  ezek  a  típusú  (cookie-k)  sütik
semmilyen  más  adatot  nem  gyűjtenek,  így  azokból  sem  közvetve,  sem  közvetlenül  az  egyes
személyek nem azonosíthatóak.

Amennyiben Ön mégsem szeretne fogadni bizonyos típusú cookie-kat (sütiket), akkor módja van a
böngészőjét  úgy  beállítani,  hogy  az  ne  engedje  meg  az  egyedi  azonosító  jel  elhelyezését,  vagy
böngészője figyelmeztetesse, amennyiben a honlap cookie-t (sütit) szeretne küldeni.  Kérjük, vegye
figyelembe,  hogy  a  cookie-k  (sütik)  működésének  korlátozásával  a  honlap  bizonyos  funkciói
működésképtelenné válhatnak, ezzel a honlap (vagy bizonyos részei) használhatóságát korlátozhatja.

Amennyiben  további  információkra  lenne  szüksége  ezen  cookiek  (sütik)  működésére  vonatkozó
információkra,  úgy,  részletes  információkat  talál  a  www.allaboutcookies.org  vagy  a
www.aboutcookies.org oldalon, a legnépszerűbb böngészők süti-beállításairól pedig az alábbi linkeken
tájékozódhat:
 Google Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=hu
 Firefox: https://support.mozilla.org/hu/kb/sutik-engedelyezese-es-tiltasa-amit-weboldak-haszn
 Microsoft  Internet  Explorer  11: http://windows.microsoft.com/hu-hu/internet-explorer/delete-manage-

cookies#ie=ie-11
 Microsoft  Internet  Explorer  10: http://windows.microsoft.com/hu-hu/internet-explorer/delete-manage-

cookies#ie=ie-10-win-7

https://support.mozilla.org/hu/kb/sutik-engedelyezese-es-tiltasa-amit-weboldak-haszn
http://windows.microsoft.com/hu-hu/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-10-win-7
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 Microsoft Internet Explorer 9: http://windows.microsoft.com/hu-hu/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-
9

 Microsoft Internet Explorer 8: http://windows.microsoft.com/hu-hu/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-
8

 Microsoft Edge: http://windows.microsoft.com/hu-hu/windows-10/edge-privacy-faq
 Safari: https://support.apple.com/hu-hu/HT201265
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