COOKIE TÁJÉKOZTATÓ

A cookie-k (sütik) olyan kisméretű szövegfájlok, amelyeket az Ön által meglátogatott
webhelyek helyeznek el az Ön számítógépén vagy mobiltelefonján. A cookie-kat széles
körben alkalmazzák a webhelyek működésének elősegítéséhez, a felhasználói élmény
növeléséhez, és ahhoz, hogy a webhelyek tulajdonosai számára bizonyos adatokat
gyűjtsenek. Az általunk használt cookie-k tartalmazhatják az Ön online szokásaira és
preferenciáira vonatkozó adatokat, és így lehetővé teszik azt, hogy webhelyeinket az
Ön érdeklődési körének megfelelően alakítsuk.

A COOKIE-K ENGEDÉLYEZÉSE ÉS LETILTÁSA
A felhasználók beállíthatják a készülékeiket úgy, hogy azok az összes cookie-t
fogadják vagy az összes cookie-t elutasítsák, illetve arra, hogy értesítsék a felhasználót
egy cookie érkezésekor. A cookie-k letiltása esetén az adott felhasználó számára nem
tudunk személyre szabott szolgáltatásokat nyújtani, és emiatt előfordulhat, hogy a
felhasználó nem tudja kihasználni a webhely minden előnyét.
Ha Ön egyáltalán nem kíván cookie-kat fogadni, vagy ha bizonyos cookie-kat szeretne
letiltani, igény szerint módosítsa a böngészőbeállításokat. Mivel minden
böngészőprogram más, azt javasoljuk, hogy a böngészőprogramjának „Súgó”
menüjében olvassa el, hogyan lehet módosítani a cookie-beállításokat.

A COOKIE-K FELHASZNÁLÁSA
A cookie-k segítségével gyűjtött adatok alapján elemezzük, hogy Ön miként használja
webhelyeinket, és így azok felkeresésekor Önnek jobb felhasználói élményt tudunk
biztosítani. A cookie-k által begyűjtött adatokat nem használjuk fel arra, hogy Önt
beazonosítsuk, vagy arra, hogy e-mailben vagy postai úton Önnek reklámanyagokat
küldjünk. A cookie-kat gyermekeknek szóló, személyre szabott reklámokhoz sem
használjuk fel.

AZ EGYES COOKIE-TÍPUSOK FELHASZNÁLÁSI MÓDJAI

MUNKAMENET-COOKIE-K ÉS FELHASZNÁLÓI PREFERENCIÁKAT TÁROLÓ
COOKIE-K
Egyes esetekben olyan munkamenet-cookie-kat is használunk, amelyek megkönnyítik
a webhely használatát. Ilyenek lehetnek például a különböző oldalak közötti
navigálást megkönnyítő cookie-k. Ezen cookie-k érvényességi ideje a felhasználói
munkamenet végén (pl. amikor a felhasználó bezárja a böngésző ablakát) lejár. Olyan
hosszabb ideig érvényes cookie-kat is használunk, amelyek segítségével a webhely
megjegyzi az Ön által megadott beállításokat és az Ön preferenciáit. Általánosságban
ezek a cookie-k legfeljebb két évig érvényesek.

ELEMZŐ COOKIE-K
Bizonyos esetekben elemző cookie-kat is alkalmazunk a webhely teljesítményének
növeléséhez. A látogatók számával kapcsolatos adatok gyűjtése mellett ezek a cookiek például olyan adatokat is figyelnek, hogy a látogatók honnan érkeztek a webhelyre,
és azt miként használják (pl. melyik oldalakat látogatják meg a legtöbben.) Erre a célra
az alábbi szolgáltató elemző eszközét és a hozzájuk kapcsolódó cookie-kat használjuk:
Google Analytics : https://policies.google.com/privacy?hl=hu

MARKETING COOKIE-K
Az online marketing eszközök közé tartozó cookie-k a reklámkampányt indító
számára biztosítanak visszajelzést annak érdekében, hogy a kampány hatékonyságát,
mérőszámait elemezve a továbbiakban még sikeresebb hirdetési tevékenységet
folytathasson.

