Süti (cookie) szabályzat
Ez a weboldal a felhasználói élmény javítása, valamint a zavartalan működés biztosítása érdekében
sütiket (cookie-kat) használ, melyre vonatkozó szabályokról bővebben olvashat itt.
Ahhoz, hogy személyre szabott és interaktív módon tudjuk megjeleníteni Önnek az oldalt, 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). A sütikről és a
működésükről részletesebben a http://www.aboutcookies.org/ oldalon olvashat. Amikor Ön ellátogat a
weboldalunkra, az oldal folyamatosan adatot gyűjt sütik és más eszközök segítségével. A jelen
Weboldal használatával Ön elfogadja, hogy az oldal 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 (például a csak regisztrált
felhasználók számára látható oldalakat). 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 azonban Ön előzőleg regisztrált az oldalunkon, és be van jelentkezve, akkor
ezeket az adatokat az analitikai eszközök segítségével szerzett információkkal összevetve
kielemezhetjük, így pontosabb képet kaphatunk arról, hogy Ön hogyan használja az oldalt. A hirdetési
célú sütik segítségével célzott hirdetések jeleníthetők meg az oldal látogatói számára.
A sütik kezelése, 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, hogy ha Ön az összes sütit törli, akkor a weboldalon korábban megadott beállítások
elvesznek, így az is, ha Ön korábban jelezte, hogy nem engedélyezi a sütik használatát, hiszen ehhez is
egyfajta sütit kell használni. Ha bővebb tájékoztatást szeretne kapni arról, hogy a böngészők
beállításainak módosításával hogyan tilthatja le a sütiket, látogasson el a http://www.aboutcookies.org/
és ahttp://www.cookiecentral.com/faq/ címre.
Közösségi gombok
Weboldalunk úgynevezett "közösségi gombokat" is használ, amelyek lehetővé teszik látogatóink
számára, 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, videók és szavazások megjelenítéséhez van szükség. A közösségi

gombokhoz hasonlóan ez esetben sincs befolyásunk arra, hogy ezek a weboldalak, illetve külső
domainek milyen adatokat gyűjtenek arról, hogy Ön miként használja ezeket a beágyazott tartalmakat.
E-mail kommunikáció
A fentiek mellett nyomon követhetjük azt is, hogy Ön megnyitotta-e, illetve továbbította-e a tőlünk
kapott email üzeneteket, hogy a jövőben hasznosabb és érdekesebb tájékoztatással tudjunk szolgálni.
Amennyiben nem szeretné, hogy adatokat gyűjtsünk arról, hogy Ön megnyitotta-e, illetve
továbbította-e az általunk küldött üzeneteket, úgy ebben az esetben le kell iratkoznia hírleveleinkről,
mivel nincs rá mód, hogy anélkül küldjünk e-mailes üzeneteket, hogy ilyen jellegű adatokat
gyűjtenénk. Ha Ön regisztrált felhasználó, és módosítani szeretné az e-mail üzenetekre vonatkozó
beállításait, bármikor kapcsolatba léphet velünk, és bármikor leiratkozhat a levelezőlistánkról az
általunk küldött e-mailekben kapott útmutatást követve.
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.
Az egyes böngésző-típusokkal kapcsolatos beállításokhoz az alábbi hivatkozásokra kattintva talál
segítséget:
Cookie beállítása az Internet Explorer-ben:
https://support.microsoft.com/hu-hu/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
Cookie beállítása az Firefox-ban:
https://support.mozilla.org/hu/kb/sutik-engedelyezese-es-tiltasa-amit-weboldak-haszn
Cookie beállítása az Chrome-ban:
https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=hu
Cookie beállítása az Safari-ban:
https://support.apple.com/hu-hu/guide/safari/sfri11471/mac
További hasznos linkek
Az alábbi oldalakon többet is megtudhat a cookiek-ról és azok felhasználásáról:
Microsoft Cookies guide All About Cookies:
https://support.microsoft.com/en-ph/help/260971/description-of-cookies
Az alábbi oldal pedig részletesen taglalja az online adatvédelmi és viselkedés alapú hirdetési
formákkal kapcsolatos tudnivalókat:
http://www.youronlinechoices.com/hu/

