Állandó vagy ideiglenes sütik
Részletek> Az ideiglenes sütik addig maradnak a számítógépeden, amíg el nem
hagyod a weboldalt. Az állandó sütik hosszabb ideig (a böngésző beállításától
függően), vagy egészen addig maradnak az eszközön, ameddig azokat manuálisan
nem törlik
Munkamenet (session) sütik
Részletek>Ideiglenes süti, csak az aktuális látogatás ideje alatt, a munkamenet
végével, valamint a böngésző bezárásával automatikusan törlődnek a
számítógépről. Ezek nélkülözhetetlenek a weboldalon történő navigáláshoz és a
weboldal üzemszerű működéséhez. A munkamenet sütik semmilyen esetben sem
gyűjtenek olyan információkat, amellyel azonosítani lehetne a felhasználót.
Teljesítményt biztosító sütik (analitika)
Részletek> A Google Analytics sütik segítségével információt gyűjtünk
látogatóink viselkedéséről és jellemzőiről. Ez segít számunkra, hogy a
későbbiekben még átláthatóbbá, könnyebben használhatóvá tegyük a weboldalt. E
sütik nem képesek személy szerint beazonosítani az oldalra látogatót, például nem
rögzít a nevet és email címet; az adatokat összesítve és névtelenül tárolják. Az IP
címet is csak részben rögzítik.
Célzó vagy reklám sütik
Részletek> Azzal kapcsolatban gyűjtenek információkat, hogy milyen témák,
tartalmak érdeklik a honlapra érkező látogatót. E sütik segítségével mérhető a
kampányok hatékonysága is és segítenek, hogy a későbbiekben releváns
hirdetések jelenjenek meg. A célzó és reklám sütik nem tudják beazonosítani, nem
gyűjtenek a beazonosításhoz szükséges személyes információkat.
Harmadik féltől származó sütik
Részletek> Előfordulhat, hogy harmadik féltől származó külső webes
szolgáltatásokat veszünk igénybe a weboldalon. Ebben az esetben a sütik tárolását
nem mi felügyeljük, nincs ráhatásunk arra, hogy ezek a külső szolgáltatók milyen
információkat gyűjtenek.

Böngésző beállítása
Részletek>Böngészőben lehetőség van a sütik beállításait megváltoztatni, kezelni. A legtöbb böngészőnél
alapbeállítás, hogy a sütiket automatikusan elfogadja, de ez később módosítható.
Az alábbi linkeken segítséget talál a sütik beállításához:
• Google Chrome (https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=hu)
• Firefox
(https://support.mozilla.org/hu/kb/sutik-informacio-amelyet-weboldalak-tarolnakszami?redirectlocale=hu&redirectslug=S%C3%BCtik+kezel%C3%A9se)
• Microsoft Internet Explorer (https://support.microsoft.com/hu-hu/search?query=cookiek)
Habár a sütiket le is tilthatja vagy korlátozhatja, kérjük, megfontoltan járjon el ezzel kapcsolatban, hiszen
weboldal problémamentes működéséhez elengedhetetlen a sütik használata, így azok tiltása hatással lehet a

weboldal használhatóságára, bizonyos funkciók működésére.
Az adatkezelés célja: Az informatikai rendszer technikai fejlesztése, a szolgáltatás működésének
ellenőrzése és statisztika készítése. Visszaélések esetén a látogatók internet szolgáltatójával és a
hatóságokkal együttműködve az adatok felhasználhatók a visszaélések forrásának megállapítására is.
Az adatkezelés jogalapja: Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs
társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3)
bekezdése alapján a szolgáltatás nyújtásának feltétele.

Az adatkezelés időtartama: A honlap megtekintésétől számított 30 nap.

