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A Belváros-Lipótváros Egészségügyi Szolgálat (továbbiakban: BLESZ) hivatalos 
honlapján használt, a sütikre (cookie-) vonatkozó  

adatkezelési nyilatkozat 
 
A modern technológiákból fakadóan a BLESZ is sütiket használ a weboldalán. Alább 
ismertetjük, hogy mire szolgálnak a sütik, milyen sütiket használ a BLESZ, és miért. A jelen 
sütikre vonatkozó nyilatkozat és a felhasználó engedélye a weboldal és a szolgáltatás minden 
használatára érvényes. Olvassa el figyelmesen az alábbi információkat annak érdekében, hogy 
megértse, hogyan használja a BLESZ a sütiket, és milyen lehetőségek állnak az Ön 
rendelkezésére. 
A weboldal által gyűjtött személyes adatokat mindig a BLESZ adatvédelmi irányelveinek 
megfelelően kezeljük.  
 

Mik azok a sütik? 
 
A süti kis mennyiségű adat, amely a számítógép vagy a mobileszköz böngészőjébe kerül 
elhelyezésre. A sütik különböző technikákat használnak, amelyek segítségével a rendszer 
adatokat jelenítenek meg a felhasználók eszközein (pl. számítógép, laptop, táblagép vagy 
okostelefon), vagy adatokat olvasnak le ezekről az eszközökről, például azért, hogy 
azonosítsák Önt vagy tárolják a beállításait. A legismertebb sütik kis (szöveg)fájlok, melyek az 
eszközökön maradnak, és később újból felismerhetők. Egyéb követési eszközöket is 
használunk, mint például javascriptek, webes irányjelzők (tagek) vagy az eszközazonosítók 
(device-fingerprinting) , mobil azonosítók és követésre szolgáló URL-ek, például azért, hogy 
megállapítsuk, megnyitott-e bizonyos üzeneteket tőlünk. A sütikre vonatkozó nyilatkozat 
végén megtalálja az összes BLESZ által használt sütik listáját és azok céljait. 
 

Mennyi ideig maradnak aktívak a BLESZ által használt sütik? 
 
Az általunk használt sütik élettartama változó. A “munkamenet-süti” lejár, amikor bezárja a 
böngészőt, míg az “állandó süti” a készüléken marad egy bizonyos ideig. A dokumentum végén 
levő lista feltünteti az adatmegőrzési időtartamokat. Böngészője sütibeállításait használva 
bármikor törölheti a sütiket. A beállítások helye az ön által használt böngészőtől függ. A saját 
beállításait a beállítási oldalon levő keresőfunkció vagy a böngészője súgó funkciójának 
segítségével találja meg. 
 

Engedélyeznem kell-e a sütiket? 
 

Bizonyos sütik elhelyezéséhez a BLESZ -nek az Ön hozzájárulását kell kérnie. Amikor először 
látogat el a BLESZ által működtetett weboldalra, értesítés jelenik meg, amely tájékoztatja a 
sütikről, valamint a hozzájárulását kéri (lásd: Értesítés sütikről „Ez a weboldal sütiket 
használ.”). Amennyiben az értesítés megjelenése után folytatja a böngészést a weboldalon, 
hozzájárult a sütik használatához. 
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Visszavonhatom a hozzájárulásomat? 
 
A süti beállításaiban megadhatja, hogy nem akar bizonyos sütiket fogadni, mint például 
marketing, közösségi média és érdeklődési kör sütik. A BLESZ által használt sütiket a böngésző 
beállításaiban módosíthatja. Itt megadhatja azt is, hogy milyen sütiket fogad el, és milyeneket 
nem.  
A harmadik felekhez tartozó sütik kezelése érdekében látogasson el a következő weboldalak 
valamelyikére: http://www.networkadvertising.org/ vagy 
http://www.youronlinechoices.com/ . Ezek a weboldalak lehetővé teszik a konkrét harmadik 
felekhez tartozó sütik blokkolását. 
 

Milyen következményekkel jár a sütik elutasítása? 
 
Ha visszautasít bizonyos sütiket, a BLESZ által működtetett weboldal néhány funkciója nem 
megfelelően, vagy egyáltalán nem fog működni. 
 

Továbbítják-e az adataimat az Európai Gazdasági Térségen kívülre? 
 
A harmadik felek között vannak olyanok, amelyek székhelye az Egyesült Államokban vagy az 
Európai Gazdasági Térségen kívüli más országban található. Az általuk használt sütik 
segítségével gyűjtött adatokat továbbíthatják ezeknek a külföldi szolgáltatóknak pl.: 
https://www.google.com. Amennyiben hozzájárul az érintett sütik használatához, ezzel 
hozzájárulását adja az adatok továbbításához is. 
 

Módosulhat-e a sütikre vonatkozó nyilatkozat? 
 
Jogunkban áll jelen dokumentum módosítása vagy kiegészítése. A sütikre vonatkozó 
nyilatkozat hatályos változata a BLESZ weboldalán található, illetve felhívjuk erre a 
felhasználók figyelmét, amikor ellátogatnak a BLESZ weboldalára. Mindent megteszünk annak 
érdekében, hogy folyamatosan frissítsük a sütikkel kapcsolatos információkat, azonban 
hangsúlyozni kell, hogy a sütik állapota többnyire a pillanatnyi helyzetet tükrözi. A BLESZ 
weboldala folyamatos innovációja, valamint annak következtében, hogy az internet és a 
különböző érintett felek folyamatosan változnak, megtörténhet, hogy a jelen dokumentum 
nem mindig tartalmazza a legfrissebb sütiket és velük kapcsolatos információkat. 
 

Kapcsolat 
 
Amennyiben kérdései merülnek fel a jelen tájékoztató dokumentummal és a BLESZ 
weboldalán használt sütikkel kapcsolatban, bármikor kapcsolatba léphet velünk az alábbi 
kapcsolattartási adatok segítségével: 
 
Cím: 1051 Budapest, Hercegprímás u. 14-16. 
E-mail: info@blesz.hu 
Telefon: +36 1 428 81 00 
 
 



oldal 3 / 4 

 

Milyen sütiket használ a BLESZ? 
 
Az alábbiakban ismertetjük, hogy milyen típusú sütiket használunk, miért, milyen célból 
használjuk azokat. A jelen dokumentum végén található táblázatban megtekintheti a BLESZ 
által használt sütik listáját. 
Úgynevezett közvetlen és közvetett sütiket is használunk. A közvetlen sütiket a BLESZ helyezi 
el és tekinti meg. A közvetett sütiket harmadik felek helyezik el és/vagy tekintik meg. 
nyomkövető sütiket is használunk. Saját közvetlen sütijeinket kizárólag az Ön online 
platformon tapasztalható böngészési szokásainak követésére használjuk. A harmadik féltől 
származó nyomkövető sütik több (más) weboldalon átívelő böngészési szokások nyomon 
követésére is használhatók, és nem feltétlenül korlátozódnak a weboldalunkra.  
Ezt a típusú nyomkövetést nem tudjuk ellenőrizni, ezért javasoljuk, hogy olvassa el az illető 
harmadik fél adatvédelmi irányelveit. A jelen dokumentum végén található táblázatban 
megtekintheti, hogy milyen harmadik felek használnak harmadik féltől származó sütiket a 
BLESZ weboldalán. 
 
1. Funkcionális sütik 
 
A funkcionális sütik olyan sütik, amelyek lehetővé teszik a weboldal vagy bizonyos funkciók 
működését. Az egyik süti például biztosítja, hogy bejelentkezve maradjon a felületen, és ne 
kelljen minden egyes alkalommal bejelentkeznie, amikor a weboldalon levő hivatkozásokra 
kattint. Ezeket a sütiket a weboldal meglátogatása vagy a releváns funkciók használata során, 
hozzájárulás nélkül helyezi el a rendszer.  
 
2. Elemző sütik 
 
Az elemző sütik azt vizsgálják, hogyan használják a látogatók a weboldalt. Ezen információk 
segítségével elemezzük a weboldal használatát, webes statisztikákat generálunk, valamint 
meghatározzuk a weboldal hibáinak okát. Ezeket az információkat a célközönség és a piac 
elemzésére, a weboldalon történő navigáció javítására, valamint a hibák korrigálására 
használjuk. 
 
3. Marketing sütik 
 
Ilyen jellegű sütiket a BLESZ weboldalán nem alkalmazunk, az oldalon található térkép 
szolgáltatás kivétel, mely a Google terméke. 
 
4. Érdeklődési kör sütik 
 
A sütik segítségével lehetőség van arra, hogy elemezzük és nyomon kövessük a szokásait és 
érdeklődési köreit. Ennek alapján a felhasználó érdeklődési körének leginkább megfelelő 
hirdetéseket és tartalmakat lehet megjeleníteni, azonban a BLESZ ilyen jellegű sütiket sem 
alkalmaz. 
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5. Közösségi média sütik 
 
Lehetőséget szeretnénk nyújtani a későbbiekben pácienseinknek weboldal látogatóinknak   
arra, hogy a közösségi médián keresztül megosszák tapasztalataikat a BLESZ weboldalával, 
tevékenységével és szolgáltatásaival kapcsolatban. Ennek érdekében a weboldalon 
elhelyezhetünk néhány, különböző közösségi médiákra mutató gombot és lehetőséget. Ezek 
segítségével az illető közösségi médiaszolgáltatók sütiket helyezhetnek el, amelyek tartalmát 
később elolvashatnak (harmadik féltől származó sütik). 
 
Az alábbi táblázatban találhatóak a weboldal vagy külső szolgáltató által alkalmazott sütik: 
 
Weblap süti neve A sütit 

beállítja 
A süti célja A süti 

tárolásának 
időtartama 

A süti 
adattartama 
(Példa) 

blesz.hu PHPSESSID blesz.hu munkamenet munkamenet 
idejéig a weblap 
bezárásáig 

„:"5l7a….." 

blesz.hu nyelvi beállítások blesz.hu munkamenet munkamenet 
idejéig a weblap 
bezárásáig 

„hu” 

blesz.hu _ga blesz.hu munkamenet munkamenet 
idejéig a weblap 
bezárásáig 

„GA1.2.617..” 

blesz.hu cookie_accept blesz.hu süti elfogadása 1 nap „1” 

blesz.hu cookieaccept blesz.hu süti elfogadása 1 nap „yes" 

blesz.hu lásd Google sütik google.com                       Lásd: Google sütikezelése 

 
Előjegyzésünk az alábbi weboldalon érhető el:  
http://egeszsegkartya.hu/   
 
Mivel a BLESZ weboldala csak a linket tartalmazza, így a BLESZ nem kezeli nevezett weboldal 
sütijeit. 
 
A BLESZ weboldalán található külső szolgáltatók melyek jelenleg a weboldalon keresztül 
elérhetők:  
 
Felhívjuk figyelmét, hogy jelenleg a BLESZ weboldala az alábbi harmadik félként definiálható 
szolgáltatók hivatkozásait használja. Az alábbi weboldalak tartalmáért és adatkezelési 
szabályzatáért a BLESZ nem tud felelősséget vállalni. A harmadik féltől származó weboldal 
linkek jelen dokumentum készítésekor tartalmazták a releváns információkat. 
 
www.google.com sütikezelése és adatvédelmi irányelvei 
 

Adatkezelési tájékoztatónk hatályba lépése és záró rendelkezések 
 
A BLESZ jelen adatkezelési tájékoztatója 2022. május 2-tól hatályos 

https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=hu#types-of-cookies
https://policies.google.com/technologies/types?hl=hu
http://egeszsegkartya.hu/
http://www.google.com/
https://policies.google.com/technologies/types?hl=hu
https://policies.google.com/privacy?hl=hu

