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Nem csak webáruházaknál változik a 
cookie-k használata február 1-től  
Nem csupán a webáruházakra vonatkozik az új szabályozás a cookie-k használatát illetően, 
hanem minden weboldal működtetésére. Természetesen, csak abban az esetben, ha 
„sütiket” használ. Ez a szabályozást vezették be új törvény által 2022. február 1-től. 

A Vállalkozás Szlovákiában weboldal nem használ sütiket. Ezért nincs is gyakorlati 
tapasztalatom velük kapcsolatban. Ebben a cikkben a szlovák szabályozás hátteréről írok 
nem csupán a webáruházak tulajdonosai számára.  

Mire valók a cookie-k és miért hasznosak 

Cookie-k olyan kis szöveges fájlok, amelyek bizonyos információkat gyűjtenek a webhely 
látogatóiról. A közismert "sütik" hasznosak nem csak a web üzemeltetője számára, de a 
felhasználó számára is. 

A cookie-k használatával a weboldal azonosítja a látogatót, és az utolsó látogatása szerint 
optimalizál. Az eredmény előre kitöltött beállítások vagy adatok, amelyeket a felhasználónak 
nem kell ismételten bepötyögtetni az űrlapok kitöltésekor. Ez annak köszönhető, hogy a 
cookie-k a felhasználó egyedi azonosítóját egyeztetik a konkrét beállításokkal. A felhasználó 
könnyedén böngészhet az oldalon, vagy akár elhagyhatja a webáruházat is anélkül, hogy 
törölné a vásárlást a kosárból. 

Törvényes keret 

A szlovák törvényhozók 2021. decemberben fogadták el az elektronikus kommunikációról 
szóló 452/2021 számú új törvényt, amely szabályozza a „sütik” használatát. 2022. február 
1-jén lépett hatályba és átültette a szlovák jogrendszerbe a 2002/58/EK irányelvet. 

Az adatok kezelésére azonban szigorú szabályok vonatkoznak, amelyek betartását két 
állami intézmény ellenőrizheti. Ezek az Elektronikus Hírközlési és Postai Szabályozási 
Hivatal és az Adatvédelmi Hivatal. 

Az új szabályozás lényege 

Az alapvető különbség az, hogy nem elég csak passzívan tájékoztatni a weboldal látogatóját 
arról, hogy a weboldal sütiket gyűjt. Ehhez a látogató aktív hozzájárulása szükséges. 
Ellenkező esetben a weboldal üzemeltetője súlyos pénzbírsággal sújtható. 

A sütiket minden körülmények között személyes adatnak kell tekinteni. Ez alól a rendelkezés 
alól kivételt képeznek a „funkcionális sütik”, amelyek nélkül az oldal „nem működik”. Ezeket 
beleegyezés nélkül lehet feldolgozni. 

A hozzájárulásnak tartalmaznia kell a GDPR-ban meghatározott összes jellemzőt, ezért 
tartalmaznia kell a következőkkel: 

 az adatfeldolgozás célját, terjedelmét és időtartamát,  

 a felhasználó beleegyezését szabadon lehessen megadni,  

 bármikor visszavonható, vagy akár ismételten megadható legyen. 
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Ez azt jelenti, hogy a webhelyen elérhetőnek kell lennie egy olyan résznek, ahol az érintett 
személy rákattinthat és módosíthatja, illetve újra beállíthatja a cookie-kat. 

Szankciók 

Ha az új elektronikus kommunikációról szóló törvényben előírt kötelezettségek 
megszegését vagy nem teljesítését megállapítják, az Elektronikus Hírközlési és Postai 
Szabályozási Hivatal 200 eurótól akár az előző gazdálkodási időszak forgalmának 10%-áig 
terjedő pénzbírsággal sújthatja a weboldal üzemeltetőjét.  

 

További szakmai cikkeket a www.vallalkozasszlovakiaban.hu oldalon találhat. 

Ha tetszett a cikk és szeretne további hasznos információkhoz jutni,   
itt feliratkozhat hírlevelemre, amelyhez ajándékba egy kis SK-HU szakszótárt küldök.  
 
Szerző: Janok Júlia – Szlovákiai vállalkozások szakértője, 2022.02.07. 
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