A cookiek kezelésére vonatkozó szabályzat
1. MIK AZOK A COOKIEK?
A „cookiek” (vagy más néven sütik) a weboldalak felhasználását segítő informatikai adatok, melyek a
végső felhasználó gépén tárolódnak, és weboldalak látogatását biztosítják.
Az adott oldal üzemeltetője által alkalmazott cookiek biztonságosak a felhasználó számítógépére,
mobiltelefonjára, egyéb adathordozójára és általában a következőket tartalmazzák: domain név,
ahonnan származnak, a tárolási időtartamot és a tárolt értéket.

2. A COOKIEK ÉRVÉNYESSÉGE
Munkamenet cookiek – addig maradnak eszközén, amíg a felhasználó az adott weboldalon tartózkodik.
Az így mentett információk törlődnek, amint a felhasználó elhagyja az adott oldalt.
Időszakos cookiek – elhelyezésük időpontjában lejárati dátum kerül beállításra benük, és egészen a
lejárati dátumig a felhasználó eszközén maradnak, vagy amíg a felhasználó manuálisan ki nem törli őket.
A weboldal elhagyása nem eredményezi ezek törlését.

3. A COOKIEK TÍPUSAI ÉS FELHASZNÁLÁSI CÉLJAI
Saját cookiek (az üzemeltető helyezi fel a honlapra):
–
–

–
–
–

az adott pillanatban látogatott oldal által kerülnek beállításra és csak ez az oldal ismeri fel őket
típusai:
o “Szükséges”: az oldal megfelelő működéséhez elengedhetetlen
o “Funkcionális”: az oldal optimális működéséhez szükséges, ajánlott
a szolgáltatások hatékonyságát növeli és optimalizálja
a weboldal megbízhatóságát növeli
a weboldal biztonságát biztosítja

Harmadik fél cookiek (az üzemeltető olyan partnerei működtetik, akiket az különböző szolgáltatások
nyújtásával bízott meg):
–
–

általános és anonim látogatottsági statisztikai adatokat gyűjt be analitikus eszközök segítségével
(Google, Analytics)
hirdetések megjelenítését és kattintását méri (Adverticum)

4. AZ OLDALON HASZNÁLT COOKIEK FELSOROLÁSA
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5. SZEMÉLYES ADATOK
A cookiek működése nem engedélyezi bármilyen személyes adat begyűjtését a felhasználó eszközéről.

6. A COOKIEK ELTÁVOLÍTÁSA
Alaphelyzetben az internetes oldalak látogatására szolgáló szoftver (böngésző) beállítása megengedi a
cookiek használatát a felhasználó eszközén.
Ezen beállításokat a felhasználó saját maga megváltoztathatja a böngésző beállítás funkciói segítségével.
Ezen beállításokat úgy lehet megváltoztatni, hogy blokkolva legyen a cookiek automatikus szolgáltatása a

böngésző beállításainál vagy kérjen figyelmeztetést minden alkalommal, amikor azok a felhasználó
eszközére telepítésre kerülnek.
Részletes információk a cookiek használatának lehetőségeiről és módjairól a szoftver beállításaiban
találhatóak a böngészőben.
A felhasználó bármikor eltávolíthatja a cookiekat a böngésző elérhető funkciói segítségével.
A cookiek használatának korláto zása néhány funkció ne m megfelelő m űkö dését eredmé ny ezhet i az
adott
weboldalon.
Ha a böngésző beállításait nem változtatja meg, az azt jelenti, hogy a felhasználó elfogadja a cookiek
használatát saját eszközén.

