Süti neve

Típusa

Miért szükséges a weboldal számára
ésmilyen funkciót nyújt a felhasználó
részére? Milyen adatokhoz férhet hozzá?

Élettartam

AID

A Google Advertising
által használt süti

A süti az egye felhasználó által végzett
tevékenységek különböző eszközök közötti
követésére szolgál, az eltérő ezsközökön
megjelenített reklámok koordinálása
céljából

2 év

DSID

A Google Advertising
által használt süti

Célja a hirdetések hatásának mérése,
valamint célzott hirdetések mutatása az
egyes felhasználók számára. A sütit a
Google használja a felhasználó
tevékenységének rögzítésére, miután
rákattintott a hirdetők hirdetésére.

15 nap

IDE

A Google Advertising
által használt süti

A süti célja, hogy mérje a hirdetések
hatékonyságát és célzott hirdetéseket
jelenítsen meg a felhasználóknak. A Google
DoubleClick használatával rögzíti a weboldal
felhasználóinak tevékenységét, miután a
felhasználó megtekintett egy hirdetést.

2 év

PHPSESSID

A PannóniaHáz
keretrendszere által
alkalmazott süti

A felhasználó által az admin felületen egy
munkamenet alatt végzett tevékenység
segítése ideiglenes adatok tárolásával

aktuális
munkamenet

_csrf

A PannóniaHáz
keretrendszere által
alkalmazott süti

A keretrendszer felé küldött adatok (pl.
kapcsolatfelvételi űrlap) CSRF támadás
elleni védelmét szolgálja

állandó

_ga

Google Analitycs süti

A Google Analytics sütije, a weboldal
látogatóink azonosítására szolgála a google
rendszerében, statisztikai elemzés céljából.

2 év

_gid, _gat

Google Analitycs által
használt süti

A Google Analytics sütije, a weboldal
látogatóink azonosítására szolgála a google
rendszerében, statisztikai elemzés céljából.

24 óra

_identity

A PannóniaHáz
keretrendszere által
alkalmazott süti

Az admin felületen belépett,,visszatérő
felhasználók azonosítására szolgáló süti

1 hónap

cookie_accept

A PannóniaHáz által
alkalmazott süti

Azt tárolja, hogy a látogató elfogadta a
sütiket az oldalon, így nem kell újra kérni az
elfogadását

állandó

APISID, HSID,
SAPISID, NID,
SID, SSID,
SSIDC

Google Maps süti

A Google térkép vagy YouTube cideók
beillesztésekor a Google által használt süti a
felhasználói tevékenységek követésére

1-2 év

fr

A Facebook által
használt süti

A Facebook által a felhasználó és böngésző
követésére szolgáló, kódolt, reklám célú süti

3 hónap

