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Cookie (süti) tájékoztató

1. Cookie („süti”) jelentése
A „cookie” a webszerver által küldött, változó tartalmú, betűkből és számokból álló fájl,
amely a felhasználó számítógépén rögzül és előre meghatározott ideig tárolódik. A cookie
lehetővé teszi, hogy webszerverünk felismerje a böngészésre használt eszközét, a
weboldalon folytatott böngészési előzményeit. A cookie-k segítségével képet kaphatunk az
adott felhasználó honlap-látogatási-, internet használati szokásairól, történetéről. A
cookie-k nem tartalmaznak olyan adatot, amely által a weboldal látogatói azonosíthatóak,
azok kizárólag a felhasználó számítógépének felismerésére alkalmasak.
Amennyiben további információkra lenne szüksége ezen „sütik” és működésük kapcsán,
részletes információkat talál a www.allaboutcookies.org vagy a www.aboutcookies.org
oldalon.
2. Elfogadás a weboldalra látogatás által
Honlapunk felkeresésekor az oldal adatokat gyűjt a 3. pontban írt sütik segítségével.
Honlapunkra látogatásakor a felhasználó egy kattintással elfogadhatja, hogy a honlap a
jelen, illetve az adatvédelmi szabályzatunkkal összhangban – személyek azonosítására
alkalmatlan – sütiket használ.
Amennyiben a felhasználó saját böngészőjében letiltja a cookie-k telepítését a
számítógépére, vagy törli azokat, ezzel a weboldal (vagy bizonyos részei) használhatóságát
korlátozhatja, az adott weboldalon korábban megadott beállításai elveszhetnek. Az 1.
pontban írt honlapokon további információk találhatóak ebben a kérdéskörben is.
3. A honlapunkon használt cookie-k
3.1. Nélkülözhetetlen cookie-k
Ezen sütik ahhoz szükségesek, hogy a felhasználó navigálni tudjon az oldalak/aloldalak
között, és adott esetben védett (pl. csak az online ügyféltér felhasználói számára
hozzáférhető) tartalmakat is elérjen.
3.2. Funkcionális cookie-k
Ezek a sütik ahhoz szükségesek, hogy a felhasználó honlap-használati szokásairól
információkat gyűjtsünk.
3.3 Google Analytics cookie-k
Az így kapott információkat főként arra használjuk, hogy javítsuk, optimalizáljuk honlapunk
működését, minél inkább felhasználóbaráttá téve azt.
3.4.Harmadik féltől származó cookie-k
Tájékoztatjuk, hogy a jelen weboldal használata során 3. féltől származó cookie-k (sütik)
is kerülhetnek a berendezésére, amely a tartalmak közösségi oldalakon való megosztását,
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a látogatottsági statisztikák készítését vagy marketingtevékenységünk támogatását segítik
elő.
Facebook pixel (Facebook cookie): a Facebook
tevékenységünk mérését teszi lehetővé. (facebook.com)

szolgáltatásaiban

marketing

4. Közösségi médiumok
Honlapunk többek között lehetőséget nyújt arra is, hogy a látogató megtekintse cégünket
vagy felvegye velünk kapcsolatot a Facebookon, Google+ -on vagy LinkedIn-en keresztül.
Nyilvánvaló, hogy ezen, tőlünk független közösségi médiumok internetes adatgyűjtési
gyakorlatára nincs és nem is lehet semmilyen befolyásunk.
Amennyiben információhoz szeretne jutni ezen médiumok adatfelhasználásával
kapcsolatban, javasoljuk, hogy olvassa el az érintett oldalak felhasználási- és adatvédelmi
feltételeit.
Alapbeállításként minden böngésző engedi a sütik használatát. Ha törölni akarja
oldalainkról származó sütiket, vagy nem kívánja használni azokat, kérjük, tájékozódjon az
alábbi linkeken attól függően, hogy milyen böngészőt használ:
•
•
•
•
•
•
•

Google Chrome
Firefox
Microsoft Internet
Microsoft Internet
Microsoft Internet
Microsoft Internet
Safari

Explorer
Explorer
Explorer
Explorer

11
10
9
8

Felhívjuk figyelmét, hogy sütik tiltása esetén előfordulhat, hogy bizonyos elemek, vagy a
weboldal teljes funkcionalitása nem lesz elérhető.
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