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Cookie kezelési nyilatkozat
Cookie kezelési nyilatkozat
Az Üzemeltető a testre szabott kiszolgálás érdekében a Felhasználó
számítógépén kis adatcsomagot (ún. „cookie”-t) helyez el. A cookie célja az
adott oldal minél magasabb színvonalú működésének biztosítása a
felhasználó élmény növelése érdekében. A cookie-t a Felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve beállíthatja böngészőjét, hogy a cookie-k alkalmazását tiltsa. A cookie-k alkalmazásának tiltásával a Felhasználó tudomásul
veszi, hogy cookie nélkül az adott oldal működése nem teljes értékű.
A cookie-k lehetnek „állandó” vagy „ideiglenes” típusúak. Az állandó cookie-t a
böngésző egy meghatározott időpontig, lejáratáig tárolja, feltéve, hogy azt a
Felhasználó nem törli vagy tiltja le (lásd lejjebb), míg az ideiglenes cookie a
böngésző becsukásával, az adott munkamenet végével, automatikusan törlődik.
A cookie-k a felhasználói élmény testre szabásához, a személyre szabott kiszolgálás érdekében, a Weblapon elérhető, információs társadalommal összefüggő szolgáltatások személyre szabott nyújtása érdekében, a Felhasználók azonosítása, a részükre kedvezőbb, érdeklődésüknek megfelelő tartalmak kialakítása és elérhetővé tétele érdekében kerülnek alkalmazásra. A cookie-k által
felvett adatok kezelésének célja továbbá a látogatottsági információk gyűjtése,
statisztikák készítése.
A Weblap, illetve a Weboldalon keresztül az Üzemeltető külső szolgáltatók
(Google Analytics/Adwords Remarketing) követő kódokat használnak annak
érdekében, hogy a Felhasználókat később a Google Display hálózatába tartozó, és más weboldalakon személyre szabott hirdetésekkel érjék el. A külső
szolgáltatók ezen cookie-k segítségével tárolják, ha a Felhasználó korábban
már látogatást tett egy hirdető webhelyén, és ez alapján hirdetéseket
jelenítenek meg a Felhasználó számára, a külső szolgáltató partnereinek internetes webhelyein, így a Weblapon tett látogatása alapján hirdetést jeleníthetnek meg a Felhasználó számára. A Weblap vizuális hirdetéseken alapuló
Google Analytics funkciókat alkalmaz. A Weboldal és külső szolgáltatói saját
cookie-kat és harmadik féltől származó cookie-kat használnak együttesen a
Felhasználók által tett korábbi látogatások alapján történő tájékozódásra, a
hirdetések optimalizálására és részükre történő megjelenítésére.
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A Weboldalon alkalmazott cookie-k típusuk, funkcióik szerint:
• Nélkülözhetetlen cookie-k
A weboldal megfelelő működését garantáló cookie-k. Ezek a cookie-k nem
gyűjtenek marketing célra felhasználható adatokat.
• Funkcionális cookie-k
A megjelenésre vonatkozó beállítások megjegyzésével ezek a cookie-k biztosítják a weboldal személyre szabott kinézetét.
• Targetált cookie-k
Ezek a cookie-k biztosítják, hogy az Üzemeltető weboldalán személyre szabott
hirdetések jelenjenek meg.
• Külső cookie-k
A jellemzően közösségi oldalak által biztosított cookie-k teszik lehetővé az
adott tartalom megosztását vagy kedvelését az oldalon belül. Ezen felül olyan
információkat is gyűjtenek, amelyek révén az adott oldalakon személyre
szabott hirdetések jelenhetnek meg.
A Felhasználó a böngészőjében képes törölni a sütit a saját számítógépéről,
valamint annak alkalmazását le is tilthatja. A sütiket jellemzően a böngészők
Eszközök / Beállítások menüjében az Adatvédelem beállítások alatt lehet kezelni. A legtöbb böngésző alapértelmezés szerint automatikusan elfogadja a
cookie-kat, de a böngésző biztonsági beállításának (tiltás / visszavonás)
módosításával a Felhasználó elutasíthatja, illetve kiválogathatja azokat. A Felhasználó a Google Analytics hirdetési funkcióit és a Google Display Hálózat
hirdetéseit a Google ﬁókjába történő belépésével tilthatja le, vagy szabhatja
személyre.
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Hogyan menedzselje a cookie-kat számítógépén
A cookie-k által gyűjtött adatok kezelését az Üzemeltető az igénybevevő
önkéntes hozzájárulása alapján kezeli. Azonban amennyiben a cookie-k
használatát a Felhasználó letiltja, illetve annak elhelyezéséhez és
használatához nem járul hozzá, abban az esetben nem feltétlenül biztosított a
Weblap valamennyi funkciójának zavartalan használata, ez bizonyos Szolgáltatások igénybevételét korlátozhatja vagy megakadályozhatja.
Google Chrome
Kattintson a "Tools"-ra a böngésző tetején és válassz a "Settings"-et.
Kattintson a "Show advanced settings"-re, görgessen le a "Privacy" részre és
kattintson a "Content Settings"-re.
Válassza a "Allow local data to be set"-et. Csak az elsődleges cookie-k elfogadásához, jelölje be a "Block all third-party cookies without exception"-t.
Microsoft Internet Explorer 6, 7, 8, 9
Kattintson a "Tools" a böngésző tetején és válassza az "Internet Options"-t, és
klikkeljen a "Privacy" fülre.
Ellenőrizze a privacy szint beállítása Közepes (Medium) vagy alacsonyabb, így
enegedélyezi a cookie-k használatát a böngészőben.
Ha Közepes (Médium) vagy feletti a beállítás az blokkolja a cookie-k
használatát.
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Harmadik féltől származó cookie-k
Google Analytics
Webolalunk működése során a Google Analytics elemző szoftvert, a Google
Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google")
hálózati elemző szolgáltatását használjuk. A Google Analytics egy követő cookie-t alkalmaz annak érdekében, hogy újra fel tudja ismerni azokat a
látogatókat, akik korábban már ellátogattak weboldalunkra.
Ez a cookie lehetővé teszi a weboldalunk látogatásának elemzését felhasználói
proﬁlok által (például: információk a tartózkodás idejéről, a körülbelüli földrajzi
helyzetéről, a látogatói forgalom forrásairól, a kilépő oldalakról és a
felhasználói folyamatokról, stb.).
A Google ezeket az információkat arra használja, hogy kiértékelje a honlapunk
használatát, jelentéseket készítsen számunkra a honlap használatáról és
további, a honlap és az internet használatával kapcsolatos szolgáltatásokat
nyújtson számunkra.
A tracking-cookie érvényességi idejéről a lenti táblázatból tájékozódhat. A
cookie segítségével a honlapunk használatáról nyert információkat (az Ön
IP-címét is beleértve) általában a Google USA-ban található szerverére küldik
és ott rögzítik.
A Google Analytics keretein belül az Ön böngészője által megküldött IP-címet
nem kapcsolják össze a Google egyéb adataival. Ezen adatokat a Google csak
törvényes előírások alapján, vagy a megbízás adatainak feldolgozása keretében adja át harmadik személynek. A Google semmi esetre sem köti össze az
Ön adatait egyéb, a Google által felvett adatokkal.
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Harmadik féltől származó cookie-k
A honlapunk használatával Ön hozzájárulását adja az Önről nyert adatok
Google által történő feldolgozásához, valamint az előzőekben leírt módon és
az említett célból történő adatfeldolgozáshoz. A cookie-k rögzítését a
böngésző szoftvere megfelelő beállításával megakadályozhatja; azonban
ﬁgyelmeztetjük, hogy ebben az esetben honlapunk számos funkcióját esetleg
nem tudja teljes terjedelmében használni. Ezen túlmenően megakadályozhatja
a cookie által létrehozott és a honlap használatára vonatkozó adatok (az Ön
IP-címét is beleértve) továbbítását a Google-nek, valamint ezen adatok Google
által történő feldolgozását, mégpedig úgy, hogy a következő linken
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en elérhető böngésző plugin-t
letölti és telepíti. Ezzel beállít egy opt-out cookie-t, mely a jövőben megakadályozza, hogy ezen weboldal felkeresése során adatai nyilvántartásba
kerüljenek.
A Google Analytics-re és az adatvédelemre vonatkozó közelebbi információkat
a http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en, valamint a http://www.google.com/intl/hu/policies/privacy/ linkeken találhat.
További információt a http://www.google.com/policies/technologies/ads/
oldalon talál.
Használt cookie-k listája:
Cookie - Sütiszabályzat elfogadása
Page - Oldalváltást tároló cookie
Cats - Kategóriák beállítását tároló cookie
Filter - Szűrési paramétereket tároló cookie
Search - Kereső szavak tárolása
User - Felhasználói adatok tárolása
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