SÜTI SZABÁLYZAT
Cégünkről, valamint az általunk alkalmazott adatvédelmi eljárásokról az Adatkezelési tájékoztatónkban
olvashat részletesebben.
Ahhoz, hogy személyre szabott és interaktív módon tudjuk megjeleníteni Önnek a Weboldalt, el kell
tárolnunk bizonyos adatokat arra vonatkozóan, hogy Ön hogyan használja a weboldalunkat. Ez apró
szövegfájlok, úgynevezett sütik segítségével történik. A sütik kisméretű fájlok, amelyek az Ön által
használt számítógépre vagy egyéb eszközre töltődnek le egy webszerverről. Az Ön webes böngészője
ezután minden egyes későbbi látogatás alkalmával visszaküldi ezeket a sütiket a weboldalnak, így az
felismeri Önt, és megjegyzi a beállításait (például a felhasználói preferenciákat, kattintásokat, korábbi
megtekintéseit).
A
sütikről
és
a
működésükről
részletesebben
a
http://www.aboutcookies.org/ oldalon tájékozódhat. Amikor Ön ellátogat a weboldalunkra, az oldal
folyamatosan adatot gyűjt a fent említett és alább részletezésre kerülő sütik és más eszközök
segítségével (információt a nyelvről, országról, és korábban megtekintett oldalakról). Az összegyűjtött
sütikre technikai célokból, korlátozott mértékben van szükség (a weboldal megfelelő működése
érdekében), és az azokból nyert információt maximum 5 évig tároljuk őket a nemzetközi NAI
standardokkal összhangban: https://www.networkadvertising.org/. Az információ nem köthető
egyénekhez. A jelen weboldal használatával Ön elfogadja, hogy az oldal a jelen szabályzattal
összhangban és abban foglaltaknak megfelelően sütiket használ.
Milyen sütiket használ az oldal, és miért?
Az általunk használt sütik egy része feltétlenül szükséges ahhoz, hogy Ön navigálni tudjon az egyes
oldalak között, és meg tudjon tekinteni bizonyos védett tartalmakat, úgymint az olyan oldalakat,
amelyek csak regisztrált felhasználók számára elérhetők.
Emellett funkcionális sütiket is használunk, melyek segítségével információkat gyűjthetünk arról, hogy
Ön hogyan használja az oldalt, melynek segítségével személyre szabhatjuk azt; így például meg tudjuk
jegyezni az Ön által kiválasztott nyelvet és térséget, valamint azt, hogy Ön kitöltött-e már egy adott
kérdőívet. Az ilyen módon gyűjtött információt csak ezen korlátozott cél elérése érdekében használjuk,
és a fent megjelölt korlátozott ideig tároljuk. Ezeket az adatokat anonimizáljuk és nem használjuk fel
semmilyen más célra.
Munkatársaink, illetve szolgáltatóink analitikai eszközöket is használnak, ezáltal fel tudjuk mérni, hogy
mennyire népszerű az oldal tartalma, mi iránt érdeklődnek a látogatóink, illetve hogyan javíthatnánk
az oldal működésén. Emellett használunk úgynevezett webjelzőket vagy "tracking pixeleket" is a
látogatók számának nyomon követésére, a statisztikai célú sütik alkalmazásával pedig azt vizsgáljuk,
hogy hány egyedi felhasználó látogat el az oldalra, illetve milyen gyakran. Ezeket az adatokat kizárólag
statisztikai célra használjuk fel, és nem azonosítjuk név szerint a látogatókat.
Ha bővebb tájékoztatást szeretne kapni arról, hogy milyen sütiket használunk, kérjük, vegye fel velünk
a kapcsolatot a honlapunk „Kapcsolat” menüpontja alatt.
A sütik kezelése
A jelen Weboldal használatával Ön elfogadja, hogy a fentiekkel összhangban sütiket helyezzünk el az
Ön számítógépén, illetve egyéb eszközén, ugyanakkor lehetőség van azonban a sütikkel kapcsolatos
böngésző-beállításainak módosítására. Kérjük azonban vegye figyelembe, hogy a sütik törlése, illetve

használatának letiltása hatással lehet a felhasználói élményre, és előfordulhat, hogy a weboldal
bizonyos részei a jövőben nem lesznek elérhetőek.
Böngészők beállításai
A legtöbb böngésző segítségével megtekintheti, hogy milyen sütik aktívak az Ön számítógépén,
egyesével törölheti azokat, illetve egy adott oldal vagy az összes weboldal sütijeit letilthatja. Felhívjuk
figyelmét azonban, hogy ha Ön az összes sütit törli, akkor a weboldalon korábban megadott beállításai
elvesznek, így az is, ha Ön korábban jelezte, hogy nem engedélyezi a sütik használatát, hiszen ehhez is
egyfajta sütit kell használni.
Analitikai célú sütik kezelése
Ön bármikor úgy dönthet, hogy letiltja a weboldalakon belüli anonim böngészési tevékenységet figyelő
analitikai célú sütiket. Weboldalunk az alábbi szolgáltatók sütijeit használja; a megfelelő hivatkozásra
kattintva bővebb tájékoztatást kaphat arról, hogyan tilthatja le az adott sütiket:
Google Analytics: http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html
Közösségi gombok
Weboldalunk úgynevezett "közösségi gombokat" is használ, amelyek lehetővé teszik látogatóink
számára, hogy megosszanak vagy könyvjelzővel ellássanak egy adott oldalt. Ezek a hivatkozások tőlünk
független közösségi médiumokra mutatnak, amelyek adatot gyűjthetnek arról, hogy Ön az Interneten,
ezen belül a jelen Weboldalon milyen böngészési tevékenységet folytat. Ha bővebb tájékoztatást
szeretne kapni arról, hogy ezek a weboldalak hogyan használják fel az Önnel kapcsolatos
információkat, illetve ha szeretné letiltani vagy törölni az ilyen jellegű adatokat, kérjük, olvassa el az
érintett oldalak felhasználási feltételeit és adatvédelmi szabályzatait.
Külső webes szolgáltatások
Oldalainkon időnként külső webes szolgáltatások segítségével jelenítünk meg különféle tartalmakat.
Erre például különböző képek és videók megjelenítéséhez van szükség. A közösségi gombokhoz
hasonlóan ez esetben sincs nincs befolyásunk arra, hogy ezek a weboldalak, illetve külső domainek
milyen adatokat gyűjtenek arról, hogy Ön miként használja ezeket a beágyazott tartalmakat.
A jelen Süti szabályzatot bármikor saját belátásunk szerint módosíthatjuk, illetve kiegészíthetjük. A
szabályzat módosításával egyidejűleg az oldal tetején látható "Utolsó módosítás" időpontját is
frissítjük. A módosított Süti szabályzat ettől az időponttól lesz érvényes Önre és az Ön adataira nézve.
Kérjük, rendszeresen ellenőrizze, hogy történt-e módosítás a jelen Süti szabályzatban, így
folyamatosan tájékozódhat arról, hogy miként gondoskodunk az Ön adatainak védelméről.

