
Cookie szabályzat 

WEBOLDAL LÁTOGATÓK (COOKIE-SZABÁLYZAT) 

Weboldalunkon tett látogatása során a rendszer úgynevezett cookie-kat ( vagy másképp „sütiket”) 
helyezhet el böngészőjében. A cookie-k segítésével gyűjtött felhasználói személyes adatok 
tekintetében adatkezelést folytatunk. A sütik a felhasználó által meglátogatott honlap webszervere 
által a felhasználó végberendezésén (számítógépén, telefonján, egyéb eszközén) elhelyezett 
kisméretű, betűket és számokat egyaránt tartalmazó szövegfájlok, melyek információkat tárolnak a 
felhasználóról, valamint a felhasználó és a webszervere kapcsolatáról. Lehetővé teszik a weboldal 
hatékonyságának, használati módjának, működésének, hibáinak és a látogatók számának nyomon 
követését, valamint a felhasználói élmény növelését, ezek egyszersmind az adatkezelés céljai. 

A következő típusú sütiket helyezheti el webszerverünk az Ön berendezésén: 

Anonim analitikus sütik 
Az analitikus sütik a látogatókról gyűjtenek a weboldal statisztikai jellegű látogatottságát vizsgáló 
elemzéseinkhez szükséges információkat. Ilyen információk például a weboldalt látogatók száma, az 
az időtartam, amelyet a látogató a honlapon tölt, navigációval kapcsolatos kérdések, azaz a látogató 
hogyan találta meg a weboldalt (reklámra kattintva vagy más módon). Az analitikus sütik tehát az Ön 
internetezési szokásairól közvetítenek információkat számunkra, amelyek honlapunk fejlesztéséhez a 
látogatói elégedettség és weboldalunk ismertségének vizsgálatán keresztül nyújtanak segítséget. 

Profilkezelési (azonosító) sütik 
A weboldalunk lehetővé teheti a felhasználó számára, hogy személyes adatainak megadásával 
regisztráljon, majd ezt követően weboldalunkon bejelentkezzen. Az azonosító sütik így lehetővé teszik 
a felhasználói azonosítók, elmentett információk kezelését, és ezáltal az egymást követő honlap 
látogatások alkalmával a felhasználó egyedi azonosítását és valamely engedélyezett tartalomhoz való 
hozzáférését. 

Harmadik féltől származó, reklámozást szolgáló sütik 
A weboldalunkon működő, harmadik fél által viselkedésalapú reklámozás érdekében alkalmazott sütik 
használatával a harmadik fél például nyomon követi azt, hogy mennyi felhasználó látta, valamint 
mennyi felhasználó látta többször az adott reklámot. Harmadik fél által használt sütik tekintetében a 
harmadik fél adatkezelési szabályzata az irányadó, amelyek tartalmára nincs befolyásunk és amit 
javaslunk külön áttanulmányozni. 

Harmadik féltől származó egyéb sütik 
A weboldal harmadik féltől származó sütik segítségével a látogatók internetezési szokásait tudja 
nyomon követni, ezáltal különböző szolgáltatások igénybevételét tudja ajánlani a látogatóknak, úgy 
mint katalógus igénylése, vagy tesztvezetésre történő jelentkezés. Ezen sütik működéséből adódóan 
sem nekünk, sem harmadik félnek nincsen hozzáférése a másik fél által használt sütikben tárolt 
információkhoz. 

A cookie-k felhasználók általi kezelése 
A böngészőjével (pl. Internet Explorer): 

• eltávolíthatja a cookie-kat 

• letilthatja a cookie-kat 

• engedélyezheti a cookie-kat 

• törölheti a cookie-kat 

• a böngésző bezárásával automatikusan törölheti a cookie-kat 

• privát böngészést indíthat 

• bővítményeket telepíthet 
Információ a cookie-król a különböző böngészőkben 

• Internet Explorer 

• Chrome 

• FireFox 

• Safari 

• Opera 

 

http://support.microsoft.com/kb/278835
https://www.google.com/chrome/intl/en-GB/more/privacy.html
http://support.mozilla.org/en-US/kb/Clear%20Recent%20History
http://support.apple.com/kb/PH5054
http://www.opera.com/browser/tutorials/security/privacy/

