COOKIE / SÜTI SZABÁLYZAT
Weboldalunk cookie-kat alkalmaz. A cookie-k (sütik) a webszerver által küldött, változó tartalmú, alfanumerikus
információ csomag, mely a felhasználó számítógépén rögzül és előre meghatározott érvényességi ideig tárolásra
kerül.

MELY WEBES SÜTIK KEZELÉSÉHEZ NEM SZÜKSÉGES HOZZÁJÁRULÁS?
Nem szükséges beszerezni a hozzájárulást az alábbi süti típusokhoz, hanem ezek alkalmazásáról elegendő csak
tájékoztatást nyújtani.
-

a felhasználó által rögzített adatokat tároló sütik („user-input cookies”),
hitelesítési munkamenet-sütik („authentication cookies”),
felhasználóközpontú biztonsági sütik („user centric security cookies”),
multimédia-lejátszó munkamenet-sütik („multimedia player session cookie”),
terheléskiegyenlítő munkamenet-sütik („load balancing session cookies”),
a felhasználói felület testreszabását segítő munkamenet-sütik („user interface customization
cookies”).
social plug-in modulok, amelyek csak akkor tartoznak a kivétel alá, ha azok kizárólag abban működnek
közre, hogy a felhasználó által kért tartalmat megjelenítsék a közösségi oldalon (például a felhasználó
profiloldalán vagy üzenőfalán).

Ezek közé a cookie-k közé a Weboldal által használt úgynevezett
-

-

Laravel cookie tartozik, melynek célja:
o a weboldal működéséhez szükséges látogatói adatokat tárolja
o valamint a weboldalon lévő cookie üzenet elfogadását rögzíti
Google reCaptcha cookie, melynek célja a weboldalon található űrlapok botok elleni védelme

MELY SÜTIKHEZ KÉRJÜK AZ ÖN HOZZÁJÁRULÁSÁT?
A Weboldal látogatása során az alábbi, az Ön hozzájárulását igénylő sütik kerülnek kezelésre, amennyiben
ehhez Ön a hozzájárulását adta.
Tájékoztatjuk, hogy a jelen weboldal használata során 3. féltől származó webes sütik is kerülhetnek a
berendezésére, amely a tartalmak közösségi oldalakon való megosztását, a látogatottsági statisztikák készítését
vagy marketingtevékenységünk támogatását segítik elő.
-

-

Google Analytics: Oldalra látogatók adatainak gyűjtése, viselkedésének elemzése, forgalomfigyelés
többek közt látogatási szám és időszak, eszközhasználat annak érdekében, hogy a későbbiekben akár
hirdetésekkel lehessen célozni őket. (https://google.com/analytics/).
Facebook pixel (Facebook cookie): a Facebook szolgáltatásaiban marketing tevékenységünk mérését
teszi lehetővé, és segítségével a Honlap látogatóinak a Facebook-on a Szolgáltató hirdetéseket tud
megjeleníteni. (https://www.facebook.com/legal/terms/businesstools és http://huhu.facebook.com/help/cookies/)

HOGYAN TUDOK A WEBES SÜTIK FELETT MÉG NAGYOBB KONTROLTT GYAKOROLNI?
A webes sütik felett a magasabb szintű kontrollt a saját böngészőjében elvégzett beállítások (tiltás, visszavonás)
útján gyakorolhat. Minden modern böngésző engedélyezi a sütik beállításának a változtatását. A legtöbb
böngésző alapértelmezettként automatikusan elfogadja a sütiket, de már lehetőség van a harmadik féltől
származó sütik tiltására, a megőrzési idő korlátozására, generális tiltásra és kivételek meghatározására.
A legnépszerűbb böngészők süti beállításairól, korlátozás végrehajtásáról az alábbi linkeken tájékozódhat:
•

Google Chrome

•
•
•

Firefox
Microsoft Internet Explorer 11
Microsoft Internet Explorer 10

Nagyon hasznosak a webes sütik hirdetési célból történő gyűjtésének és felhasználásának korlátozását támogató
webes szolgáltatások, így például a http://www.aboutads.info/choices és a http://www.youronlinechoices.eu/
oldalak.

