
Tájékoztató a sütikről

 

A Cookie (süti) tájékoztató hatálya

Jelen  tájékoztató  a  Pécsi  Tudományegyetem  Egyetemi  Könyvtár  és  Tudásközpont
(továbbiakban:  EKTK) kezelésében álló  következő tartalmak és weboldalak  sütikezelésére
vonatkozik:

 EKTK honlapja - www.lib.pte.hu 
 Az  EKTK  által  üzemeltetett  OJS  online  folyóirat  platform  oldalai

-https://journals.lib.pte.hu 
 Digitália - https://digitalia.lib.pte.hu/hu/ 
 Könyvtári  blogok:  https://my.lib.pte.hu/ ;  https://tgyoblog.lib.pte.hu/ ;

https://kalauz.lib.pte.hu/ 
 Pécsi Egyetemi Archívum - https://pea.lib.pte.hu/ 

Amikor  a  látogató  a  tájékoztató  hatálya  alá  tartozó  weboldalakat  meglátogatja,  az  EKTK
oldalai egy kisméretű adatfájlt, úgynevezett cookie-t helyeznek el a számítógépére. A cookie-
k olyan fájlok, amelyeket az Ön által felkeresett webhelyek hoznak létre. A böngészési adatok
mentésével  megkönnyítik  az  online  navigációt.  A  cookie-k  segítségével  a  webhelyek  a
következőkre képesek:

 bejelentkezve tarthatják Önt;
 emlékezhetnek a webhelybeállításaira;
 helyi szinten releváns tartalmat kínálhatnak Önnek.

A  cookie-kat  szolgáltatásaink  javítására  használjuk.  Kizárólag  az  oldal  működéséhez
feltétlenül  szükséges  és  munkamenetet  támogató,  az  egyes  felhasználói  munkamenetek
azonosítására  szolgáló,  továbbá a  weboldalunk kényelmesebb  használatát  elősegítő  sütiket
használunk. 

A sütik célja:

Egyes  általunk  használt  sütik  elengedhetetlenek  az  oldal  megfelelő  működéséhez  (session
cookie  -  munkamenet  süti),  mások  a  weboldal  kényelmesebb  használatának  elősegítésére
szolgálnak. Ezáltal a következő típusokat különböztethetjük meg:

 A sütik típusai:

1. Munkamenet sütik

A munkamenet sütik a honlap böngészéséhez, a funkciók használatához szükségesek, többek
között lehetővé teszik a látogató által adott oldalon, funkcióban vagy szolgáltatásban végzett
műveletek megjegyzését. A „munkamenet sütik” alkalmazása nélkül a honlap zökkenőmentes
használata nem garantálható. Érvényességi idejük az adott látogatás időtartamára terjed ki, a
„sütik” a munkamenet végén vagy a böngésző bezárásával automatikusan törlődnek.

https://pea.lib.pte.hu/
https://kalauz.lib.pte.hu/
https://tgyoblog.lib.pte.hu/
https://my.lib.pte.hu/
https://digitalia.lib.pte.hu/hu/
http://www.lib.pte.hu/


2. Használatot támogató kényelmi sütik

Ezek  a  sütik  lehetővé  teszik,  hogy  honlap  megjegyezze,  hogy  milyen  működési  módot
választott a látogató (például: elfogadta a sütitájékoztatót, milyen beállításokat eszközölt). Ez
annak érdekében történik, hogy a következő látogatás alkalmával ne kelljen újra elfogadnia a
sütitájékoztatót, vagy a beállításait megjegyezze a rendszer. A preferenciákat tároló sütikben
lévő információk nélkül a honlap működőképes marad.

A kényelmi sütikben személyes adatokat nem rögzít az EKTK, kizárólag a felhasználó
által korábban eszközölt beállításokat tárol. A kényelmi sütit a kliens gép böngészője
őrzi  1  hónapos  lejárati  idővel.  A  sütik  elfogadására  vonatkozó  lejárati  idő
alapértelmezetten 1 év.

Biztonság:

Az EKTK a sütik engedélyezése esetén sem jegyez meg semmilyen azonosítót vagy jelszót.

Ellenőrzés, a sütik letiltása:

A modern  böngészők  engedélyezik  a  sütibeállítások  módosítását.  A böngészők  egy része
alapértelmezettként automatikusan elfogadja a sütiket, de ez a beállítás is megváltoztatható
annak  érdekében,  hogy  a  jövőre  nézve  a  felhasználó  megakadályozza  az  automatikus
elfogadást. Átállítás esetén a böngésző a továbbiakban minden alkalommal felajánlja a sütik
beállításának választási lehetőségét.

A sütik letiltása esetén az EKTK nem tudja garantálni, hogy a látogató képes lesz a weboldal
valamennyi  funkciójának  teljes  körű  használatára.  A  weboldal  ez  esetben  a  tervezettől
eltérően működhet a böngészőben.

További részletes információk az alábbi böngészők süti beállításairól:

o Chrome  
o Firefox  
o Internet Explorer  
o Microsoft Edge  

https://privacy.microsoft.com/en-us/windows-10-microsoft-edge-and-privacy
https://support.microsoft.com/hu-hu/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
https://support.mozilla.org/hu/kb/sutik-informacio-amelyet-weboldalak-tarolnak-szami?redirectlocale=hu&redirectslug=S%C3%BCtik+kezel%C3%A9se
https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=hu
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