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A Subwaynél azt szeretnénk biztosítani, hogy webhelyeink látogatása zavartalan, 
megbízható és a lehető leghasznosabb legyen az Ön számára. Ez a honlap információkat 
gyűjt „sütik” vagy hasonló technológiák felhasználásával. A sütik széles körben 
használatosak annak érdekében, hogy a weboldalak és az alkalmazások működjenek, vagy 
hatékonyabban működjenek. Emellett  segítenek bizonyos információkat Önről megjegyezni, 
akár a látogatás időtartamáról ( "ideiglenes süti” használatával), akár az ismételt 
látogatásokról (" tartós "süti" használatával).  
 
Sütik és más hálózati azonosítók 
 
Abban az esetben, ha Ön a honlapunkat használja, akkor mi és beleegyezésünkkel 
harmadik felek is, kis azonosító file-okat töltünk az Ön készülékére, amelyeket a 
köznyelvben “sütiként” ismernek. Ez lehetővé teszi számunkra, hogy felismerjük, újra a 
honlapunkra lépett-e ugyanarról az eszközről, vagy hogy rögzítsünk néhány tárolt 
paramétert, vagy  hogy megbizonyosodjunk ahhoz a felhasználói csoporthoz tartozik-e, 
amelyekre bizonyos hirdetéseket céloznunk kellene. 
 
Ezenkívül bemérjük a képpontokat (más néven "web jelzőket"), amelyek kis méretű képek a 
honlapon és céljuk bizonyos információk - például az IP-cím vagy a böngésző típusa - 
gyűjtése a készülékéről. 
 
Az Üzemeltető nem használja ezeknek a hálózati azonosítóknak semelyikét arra, hogy  
azonosítsa Önt egyénként azáltal, hogy összekapcsolja a rendelkezésre álló információkat 
vagy elérhetőségeket az adott egyénnel.  
 
A sütiket és más hálózati azonosítókat az alábbi célokra használjuk:  
 

• Feltétlenül szükséges sütik. Ezek a sütik elengedhetetlenek ahhoz, hogy lehetővé 
tegyék a honlapon való mozgást és funkcióinak használatát, például a honlap 
biztonságos területeinek elérését. Például a hitelesítési és biztonsági sütik 
használatával azonosítják és felismerik a regisztrált felhasználókat, és lehetővé 
teszik számukra a kért tartalomhoz vagy szolgáltatásokhoz való hozzáférést. Ezen 
sütik nélkül nem igényelhető szolgáltatás, amelyet kért.  

 
• Funkcionális sütik. Ezek a sütik lehetővé teszik honlapjaink számára, hogy 

emlékezzenek a választásaira és a fiókbeállításaira, és továbbfejlesztett, 
személyesebb funkciókat biztosítsanak. Például ezek a sütik emlékeznek az Ön 
bejelentkezési adataira. 

 
• Teljesítmény sütik. Ezek olyan elemzési és kutatási sütik, amelyek lehetővé teszik 

számunkra az információgyűjtést arról, hogy a látogatók hogyan használják a 
weboldalt, például mely oldalakat keresik fel a leggyakrabban és hogy 
hibaüzeneteket kapnak-e a weboldalakról. Ez elősegíti a weboldal működésének 
fejlesztését és lehetővé teszi számunkra a weboldal különböző ötleteinek 
kipróbálását. 
 
 
 
 



• Célzást segítő sütik. Ezek a sütik rögzítik a honlap látogatását, a meglátogatott 
oldalakat és az Ön által követett linkeket. Ezt az információt használjuk annak 
érdekében, hogy a honlap és a rajta megjelenő hirdetések relevánsabbak legyenek 
az Ön érdeklődésének megfelelően. Ezeket az információkat harmadik felekkel is 
megoszthatjuk ezen célból.  

 
Az alábbi táblázat megmagyarázza milyen sütiket használunk és milyen célból.  
 
Elsődleges süti: a honlap maga állítja be és gyűjti, és csak akkor használja az oldal, ha egy látogató 
felkeresi azt.  
 
Süti neve Felhasználás célja Feltétlenül 

szükséges 
(igen / nem) 

Időtartam 

Ideiglenes 
sütik  

 
A sütik segítenek a honlapnak, hogy emlékezzen 
alapvető tartalmi információkra, amikor oldalról oldalra 
navigál, így Önnek nem kell újra bevinnie vagy újra 
betöltenie az információt.  

Igen 30 nap 

Állandó 
sütik  

Ezeket a sütiket a számítógépe vagy a mobil eszköze 
megjegyzi, még ha el is hagyja a honlapot és segít  
felismerni Önt, amikor látogatóként tér vissza, de nem 
azonosítja az Önt személyét.  

Igen 30 nap 

 
Harmadik féltől származó süti:  A honlapon kívül más felek is beállíthatják vagy gyűjthetik, például 
hirdetők vagy olyan szolgáltatók, amelyeket a honlap a webes elemzéshez vagy a közösségi média 
megosztásához használ. 
 

Süti neve Felhasználás célja Feltétlenül szükséges 
(igen / nem) 

Időtartam 

Google 
Analytics 

A sütik statisztikát készítenek arról, hogyan 
használják a honlapunkat 

Igen 360 nap 

Facebook 
Pixel 

A sütik statisztikát készítenek arról, hogyan 
használják a honlapunkat 

Igen 180 nap 

 
Célzást segítő sütik: a honlapunkon keresztül hirdetési partnereink állítják be. Reklámpartnereink 
felhasználhatják őket érdeklődési profiljának felépítéséhez és releváns hirdetések megjelenítéséhez 
más webhelyeken. Úgy működnek, hogy egyedileg beazonosítják a böngészőt és az eszközt. 
 
 
Süti neve  

Felhasználás célja Feltétlenül szükséges 
(igen / nem) 

Időtartam 

Google 
Analytics 

A sütik statisztikát készítenek arról, hogyan 
használják a honlapunkat 

Igen 360 nap 

Facebook 
Pixel 

A sütik statisztikát készítenek arról, hogyan 
használják a honlapunkat 

Igen 180 nap 

 
Közösségi média: engedélyezzük a felhasználóknak, hogy sütik használatával megosszák 
weboldalunkat olyan közösségi médiumokban, mint a Facebook és a Twitter. Ezek a sütik nem állnak 
az ellenőrzésünk alatt.  Kérjük, hagyatkozzon közösségi média szolgáltatójának megfelelő 
adatvédelmi irányelveire a sütik működésének módjáról.  
 
Néhány sütit és más hálózati azonosítót részben vagy egészben harmadik felek üzemeltetnek. 
Ezeknek a feleknek megvannak a saját feltételei, amelyek alapján a hálózati azonosítók használatát 
szabályozzák. Kérjük, hagyatkozzon az alábbi feltételekre: 
 



  
A Google sütikre vonatkozó részletes használati feltételeiért kattintson ide. 
A Facebook sütikre vonatkozó részletes használati feltételeiért kattintson ide. 
 
Milyen hosszú ideig maradnak a sütik az eszközömön? 
 
A süti  számítógépen vagy a mobil eszközön maradásának időtartama attól függ, hogy 
„állandó” vagy „munkamenet” süti-e. A munkamenet-sütik csak addig maradnak a 
készüléken, amíg meg nem szakítja a böngészést. Az állandó sütik a számítógépen vagy a 
mobil eszközön maradnak, amíg le nem járnak vagy le nem törlik őket.  
 
Ön szabályozza a sütik használatát  

Letilthatja a sütik használatát a böngésző beállításaiban, valamint eltávolíthatja a már tárolt 
sütiket. Ha a sütik használatának elutasítása mellett dönt, akkor is használhatja honlapunkat, 
bár a hozzáférés weboldalunk egyes funkcióihoz és területeihez korlátozott lehet. 

A böngészők gyártói segítséget nyújtanak termékeik sütik kezelésével kapcsolatban 
honlapjaikon. További információkat alább talál:  

• Google Chrome 
• Internet Explorer 
• Mozilla Firefox 
• Safari (Desktop) 
• Safari (Mobile) 
• Android Browser 
• Opera 
• Opera Mobile 

Más böngészők tekintetében kérjük tájékozódjon a böngésző gyártója által biztosított 
dokumentációból. Ezen felül használhat néhány online eszközt is, mint például a 
www.aboutads.info/choices és a www.youronlinechoices.eu.  
 

IGY LÉPHET KAPCSOLATBA VELÜNK 
Amennyiben kérdés van sütijeink használatával kapcsolatban, kérjük lépjen kapcsolatba 
velünk: 
The Subway® Group Privacy Office 
C/o Franchise World Headquarters, LLC  
325 Sub Way  
Milford, CT  
06461 
USA 
Telefonszám:  (203) 877-4281 or Toll Free:  1-800-888-4848  
Fax szám: (203) 783-7479 
Email cím: privacy@subway.com 

Milyen gyakran fogjuk frissíteni süti irányelveinket?  

Időről időre frissíthetjük ezeket a Süti Irányelveket, hogy tükrözzük például az általunk 
használt sütik változásait, vagy egyéb működési, jogi vagy szabályozási okokból kifolyólag. 
Kérjük, rendszeresen tájékozódjon újra a Süti Irányelvekről, hogy tájékozott maradjon a sütik 
és a kapcsolódó technológiák használatáról.  


