Sütik (Cookie-k)
A weboldalunk sütiket használ. Az „Elfogadás” gombra kattintással a Felhasználó kifejezett
hozzájárulását adja ahhoz, hogy az eszköze a sütiket tárolja. A sütik informatikai adatok, különösen
szöveges fájlok, amelyeket a Weboldal Használójának az eszköze (pl. a számítógép memóriája) eltárol.
A sütik általában a Weboldalra való fellépéssel vagy annak elhagyásával tárolódnak el. Azok az egyéni
Felhasználók személyazonosságának megállapításához nem használhatók, és nem befolyásolják a
Felhasználó eszközének teljesítményét. Típustól függően ezen fájlok a böngészési munkamenet végével
(ideiglenes sütik) vagy hosszabb idő után (állandó sütik) törlődnek.
A sütik a következő célokra használhatók:
- a Weboldalunk megjelenésének optimalizálására a Felhasználó eszközén;
- a Felhasználó azonosítására a Weboldalon folyamatban lévő munkamenet során (a
bejelentkezett Felhasználónak nem kell ismételten bejelentkeznie a Weboldal minden egyes
aloldalán) – az azonosítás a Felhasználóhoz rendelt hash értéken alapul, amely nem tartalmaz
személyes információt;
- statisztikai célokra;
- annak megerősítésére, hogy a Weboldalnak a sütik használatáról szóló figyelmeztetése a
Felhasználó számára megjelenítésre került, és amíg a sütik nem törlődnek, addig nem lesz
ismételten megjelenítve.
Ezen túlmenően a Google Inc. (székhely: 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA)
által nyújtott Google Analytics szolgáltatást is használjuk. A Weboldal minden aloldalán van egy
beágyazott követőkód, amely kapcsolatot létesít a Google szervereivel (Google Analytics követőkód). A
Google Analytics olvassa és tárolja a sütiket annak érdekében, hogy a Weboldal látogatottságáról és a
Felhasználók tevékenységéről adatot gyűjtsön. Ezen az alapon a következő felhasználói adatokat gyűjti:
az eszköz földrajzi elhelyezkedését név nélkül, az internetelérési szolgáltatókat, a webböngészőt, a
látogatás időpontját és időtartamát, a látogatott oldalakat és a Weboldal lehetséges újbóli
meglátogatását.
A Google Analytics által nyújtott adat nincs kapcsolatban a forgalomra vonatkozó bármely adattal vagy
más forrásból származó felhasználói adattal. A Google adatvédelmi szabályzata elérhető a következő
linken: https://www.google.pl/intl/hu/policies/privacy/?fg=1.
A Felhasználók az internetes böngészőjük megfelelő beállításával meghatározhatják a sütik tárolásának
és azokhoz való hozzáférés feltételeit. A legtöbb böngésző alapértelmezett beállítása általában elfogadja
a sütiket. Jóllehet a Felhasználók teljesen letilthatják a sütiket, vagy beállíthatják úgy a böngészőjüket,
hogy az küldjön figyelmeztetést akkor, ha sütit küld. A sütik fogadásának megelőzése vagy a beállítások
elvégzése érdekében a Felhasználóknak a böngésző beállításait kell megváltoztatni. A sütik letiltására
vagy engedélyezésére vonatkozó információ a böngésző „Súgó” menüpontjában található. A népszerű
böngészők esetében a sütik beállításával kapcsolatos tájékoztatás a következő linkeken érthető el:
●
●
●
●

https://support.microsoft.com/hu-hu/help/17442/windows-internetInternet
Explorer:
explorer-delete-manage-cookies;
Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/hu/questions/new/desktop/cookies;
Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=hu;
Opera: http://help.opera.com/opera/Windows/2256/en/controlPages.html#manageCookies.
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