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Részletes tájékoztatás a számítógépes sütik (cookie-k) használatáról
A cookie jelentése:
A cookie (számítógépes süti) egy olyan kisméretű karaktersorozat, mely a
számítógép vagy a mobil eszköz merevlemezén tárolódik a weboldalon tett
látogatás során és a későbbi látogatásokkor aktiválódik.
A honlapok cookiek-kat használnak azzal a céllal, hogy rögzítsék a
látogatással kapcsolatos információkat (meglátogatott oldal, az oldalon töltött
böngészési idő, kilépések stb.), illetve a személyes beállításokat. Ez az
eszköz segít a felhasználóbarát weboldal kialakításában.
Az internethasználat során az egyes meglátogatott weboldalak rögzítik a
felhasználó IP címét. A cookie-k adatokat tartalmazhatnak a felhasználó
operációs rendszeréről, böngészőjéről.
A sütik adatvédelmi jelentősége, hogy segítségükkel a felhasználók internetes
tevékenysége, böngészési szokásai nyomon követhetők.
A Felhasználó a szolgáltatás igénybevételével elfogadja a Szolgáltató által a
cookie-k elhelyezésére vonatkozó feltételeket és önként hozzájárul ahhoz,
hogy számítógépén a cookie-k elhelyezésre kerüljenek.
Ideiglenes vagy munkamenet cookie
A munkamenet sütik érvényességi ideje kizárólag a felhasználó aktuális
munkamenetére korlátozódik. A feladatuk adatok tárolása a háttérben, így
például a felhasználó belépési adatai vagy céljuk az adatvesztés
megakadályozása (például egy hosszabb űrlap kitöltése során).
A munkamenet végeztével, illetve a böngésző bezárásával a sütik e fajtája
automatikusan törlődik a látogató számítógépéről, mobil eszközéről.
Állandó vagy mentett cookie
Az állandó cookie-k érvényességi ideje napokban, hetekben, hónapokban
vagy években kerül meghatározásra. Az érvényességi ideig a mentett sütik a
felhasználó számítógépének merevlemezén, mobil eszközén tárolódnak,
azonban az előre meghatározott határidők lejárta előtt a felhasználó törölheti
őket.
A mentett cookie-k segítségével a weboldal személyes azonosítás nélkül
felismeri, mint a visszatérő látogatót. A „maradandó cookie-k” fájlként
tárolódnak a számítógépén vagy mobil eszközén legfeljebb 6 hónapra.
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Cookie beállítások
A felhasználó saját internet böngészőjében letilthatja vagy engedélyezheti a
cookie-k telepítését számítógépére, azonban fontos tudni, hogy valamennyi
süti elutasítása segítheti személyes adataink védelmét, azonban egyes
weboldalak használhatóságát korlátozhatja.
A sütik engedélyezését vagy letiltását általában az internet böngészők
Eszközök/Beállítások menüjében az Adatvédelem beállításai alatt, a cookie
vagy süti menüpontokban végezheti el a felhasználó.
A látogató számítógépe merevlemezére korábban már telepített sütiket, azok
érvényességi idejének lejártát megelőzően törölheti. A törlésre többnyire az
internet böngésző Eszközök/Beállítások menüjében az Előzmények terület
Törlés menüpontjában van lehetőség.
Google Analytics és Adwords szolgáltatás
Az Adatkezelő a weboldal látogatottsági adatait a Google Analytics és
Adwords szolgáltatás igénybevételével méri. A szolgáltatás használata során
olyan nem személyes adatok kerülnek továbbításra, amelyek az
érintett azonosítására nem alkalmasak.
A Google Adwords remarketing egy olyan funkció, amelynek segítségével a
weboldal azoknak a felhasználóknak, akik korábban már felkeresték a
webhelyet, releváns hirdetéseket jelenít meg, miközben a Google Display
Hálózat egyéb webhelyeit böngészik. A remarketing kód cookie-kat használ a
látogatók megjelöléséhez.
A weboldalt/honlapot felkereső felhasználók letilthatják ezeket a cookie-kat,
és egyéb, a Google adatkezelésével kapcsolatos információt is olvashatnak
az alábbi címeken: http://www.google.hu/policies/technologies/ads/

