Adatvédelmi nyilatkozat
Cookie Szabályzat
Ez a weboldal cookie-kat (sütiket) használ, az alábbi rész ezek használatát,
illetve kezelésének és törlésének módját írja le.
Jelen Cookie Szabályzat és Adatvédelem elfogadásával, valamint a weboldal
látogatásával és használatával elfogadja a cookie-k használatát. A cookie-k
használatát elfogadhatja a web böngészőben megadott beállításokkal is.
1. Mik azok a cookie-k?
A számítógép merevlemezéről egy weboldalra küldött információkat nevezzük
“cookie”-nak (a magyar elnevezés “süti”). Ezek apró információs fájlok, amelyek
lehetővé teszik, hogy egy weboldal a felhasználó böngészési szokásairól adatokat
rögzítsen. Ezáltal működik pl. a Google Analytics szolgáltatása is, mellyel a honlap
tulajdonosa látja, hányan nézték meg aznap a weboldalát, milyen eszközről, milyen
városból, stb. jelentkeztek be. A Google Analytics sütikkel kapcsolatos további
tudnivalók:
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage
A legtöbb internetes oldal használ cookie-kat, mert ezek hozzájárulnak a felhasználói
élmény kényelmesebbé tételéhez. Az így rögzített adatok egyéb személyes
adatokkal nem kapcsolhatók össze.
A honlap megtekintése során a technikai működés miatt a következő, böngészője
által minden esetben elküldött adatok szerepelhetnek a kiszolgáló statisztikánkban:
böngésző típusa és verziója, operációs rendszer, hivatkozó URL-cím (korábban
megtekintett webhely), a hozzáféréshez használt számítógép IP-címe, valamint a
látogatás dátuma és időpontja.
2. Az adatokat kizárólag belső és statisztikai célokból rögzítjük.
A sütiknek különböző típusai létezik: időleges cookie-k (munkamenet cookie /
session cookie), amelyek a böngésző bezárásakor törlődnek és állandó cookie-k,
amik a böngésző bezárásával nem törlődnek, hanem érvényességük lejártáig aktívak
maradnak (ez attól függ, hogy az oldal karbantartója milyen időszakot adott meg a
cookie élettartamaként).
3. Jelen weboldal a következő kétfajta cookie-t használhatja:
Az átmeneti (session) cookiek elengedhetetlenek a weboldallal kapcsolatos egyes
funkcionalitások vagy alkalmazások megfelelő működéséhez.
Az állandó (persistent) sütik pedig a jobb felhasználói élmény érdekében (pl.
optimalizált navigáció nyújtása, naptárakban dátumok megjegyzése stb.) vannak
használatban. Ezek a cookie-k hosszabb ideig kerülnek tárolásra a böngésző cookie
file-jában. Ennek ideje attól függ, hogy böngészőjében Ön milyen beállítást alkalmaz.

Az állandó cookie-k lehetővé teszik, hogy a szerverre információ kerüljön
továbbításra minden olyan alkalommal, amikor valaki felkeresi a weboldalt.
A sütiket a felhasználó törölheti számítógépéről, illetve letilthatja
böngészőjében azok telepítését, alkalmazását. Viszont fontos tudni, hogy így
hibák lehetnek a weboldal megjelenésében és zavaró lehet a felhasználói
élmény.
A cookie-kat a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében az Adatvédelem fül alatt,
Cookies / Sütik-nél tudjuk elérni. További információkért még a
https://www.aboutcookies.org weboldalt is érdemes lehet felkeresni. A mobiltelefonon
található cookie-k törléséről olvassa el a készülékének használati útmutatóját.
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