Amikor honlapunkra látogatva olvas, klikkel, információt tölt le, vagy kérésire, kérdéseire
válaszként emailen keresztül kap tőlünk információt, akkor bizonyos adatokat automatikusan
megszerzünk a készülékéről, a készülékén keresztül, és arról is, hogyan használja webes
felületünket. Használhatunk ebből a célból sütiket is, és olyan sütiket is, amelyek átadhatják
az Ön eszközének adatait attól függően, hogy milyen készüléket használva jár el. Minderről
bővebb információt lent talál. Az így nyert adatok abban vannak segítségünkre, hogy a
honlapot minden látogató megelégedettségére fejleszthessük, és hogy így az oldalainkon
található információ folyamatosan frissüljön és naprakész, illetve hasznos legyen Önnek.
Eszköz-információ

A honlapjainkon gyűjtött eszköz-információ magában foglalja a következőket:

•

•

technikai adatok, így az Ön internet domain neve, (ez lehet az internet szolgáltatója),
Internet protokoll (IP) címe, amellyel az eszköze az Internethez kapcsolódik,
bejelentkezési adatai, böngészőjének típusa és verziója, (pl.: Google Chrome,
Microsoft Edge, Mozilla Firefox), eszközének típusa, időzóna-beállítások, a böngésző
plug-in típusa és beállításai, operációs rendszere (pl. Windows 10, macOS) és platform;
a honlapon történő látogatásának adatai (benne értve az URL-t, az oldalra irányuló, az
oldalon tett és az oldalról elvezető klikktevékenységet (dátummal és időponttal); a
termékeket amelyeket megnézett vagy amelyekre rákeresett, az oldal válaszidejét;
letöltési hibákat; bizonyos oldalakon eltöltött látogatás időtartamát, az hogy hány és
mely oldalakat látogatta meg egy alkalommal, amikor honlapunkon böngészett, és
hogy ez mennyi ideig tartott.

Sütik
A süti az egy olyan szöveges információ, amit a weboldal az Ön gépének merevlemezének
böngésző süti-filejába továbbít, hogy a weboldal megjegyezhesse, ki Ön. A sütik elősegítik,
hogy a weboldal úgy rendezze a tartalmakat, hogy az minél gyorsabban az Ön érdeklődésének
megfelelő legyen – a legtöbb nagy weboldal használ sütiket. Önmagukban a sütik nem
alkalmasak arra, hogy Önt azonosítsák.
Egy süti általában tartalmazza annak a domainnek a nevét, amelyről a süti érkezett, a süti
élettartamát, és egy értéket, általában egy véletlen, random módon generált egyedi számot.
Ezen a weboldalon kétféle sütit használunk:
•
•

Munkamenet Süti, ezek ideiglenes sütik, amelyek csak addig maradnak az Ön
böngészőjének süti-filejai között, amíg a honlapon tartózkodik.
Állandó vagy hosszabb távú sütik, amelyek sokkal hosszabb ideig benne maradnak
böngészőjének süti filejai között (hogy milyen hosszan, az az adott süti élettartamától
függ).

Hogyan használjuk a sütiket ezen az oldalon és azok milyen adatokat gyűjtenek?
A munkamenet sütiket arra használjuk, hogy
• az Ön adatai megmaradjanak az oldalakon keresztül, és ne kelljen mindig ugyanazokat
az adatokat megadnia.

•

regisztráció esetén arra, hogy hozzáférjen a tárolt adatokhoz

A hosszabb távú sütiket arra használjuk, hogy
•
•
•

segítségünkre legyen az egyedi látogatók felismerésében (egy számot használva, így
személyesen nem lesz beazonosítható) amikor visszatérnek a honlapra.
hogy segítségünkre legyen a tartalom egyedi alakításában, hogy az egyezzen az Ön
érdeklődési körével, és hogy elkerüljük, hogy ugyanazokat a reklámokkal
szembesítsük mindig.
Névtelen, összevont statisztikát állítsunk össze arról, hogy felhasználóink hogyan
használják az oldalunkat, és hogy ez alapján fejleszthessük az oldalt. Ezen a módon
sem tudjuk személyesen azonosítani Önt.

Ha többet szeretne tudni a sütikről és kezelésükről, kérjük, látogasson el ide:
www.aboutcookies.org
Az alábbiakban az általunk használt főbb Sütik listáját találja, és azt, hogy milyen célokra
használjuk azokat.
Süti neve
(Statistics)
_ga
_gat
_gid

Süti célja
Registers a unique ID that is used to generate statistical data on how the visitor uses the
website.
Used by Google Analytics to throttle request rate
Registers a unique ID that is used to generate statistical data on how the visitor uses the
website.

Sütik kezelése – letiltás, engedélyezés, törlés
Lehetősége van elfogadni, avagy visszautasítani a sütiket böngészője beállításának
módosításával. Ekkor azonban előfordulhat, hogy a sütik letiltása esetén nem használhatja
honlapunk minden interaktív felületét megfelelően.
Az alábbiakban a Süti-beállítások kezeléséről talál útmutatót:
Hogyan tudja beállítani és testre szabni a sütiket a használt böngészőhöz:
Sütik kezelése az Internet Explorerben:
A legtöbb Internet Explorerben a sütiket az Eszözökre klikkelve, majd az adatvédelemre
kattintva állíthatja be, ezt követőn a privacy tabra kell klikkelni.
Sütik kezelése a Microsoft Edge-ben:
A Microsoft Edge-ben a Több opcióra kell klikkelni majd a Beállításokra.
Sütik kezelése a Firefoxban:
Opciók ablak, Privacy panel.
Sütik kezelése a Chrome-ban:
Klikkeljen a csavarkulcs ikonra, válassza ki a beállításokat, klikkeljen a motorháztető ikon alá,
és klikkeljen az adatvédelemre a tartalombeállításoknál
Sütik kezelése az Operaban:
Beállítások, preferenciák, Haladó, Sütik.
Sütik kezelése a Safariban:

Safari, preferenciák, biztonság. Itt beállítható, hogy a Safari fogadjon-e és ha igen, mikor,
sütiket.
Sütik kezelése a mobiltelefonon:
Kérjük, tájékozódjon a használati leírásból.
Sütik törlése
Könnyen törölhet bármilyen sütit, ami a böngészője süti-tárhelyére került. Például, ha
Microsoft Windos Explorert használ: nyissa meg a Windows Explorert, a menüsoron klikkeljen
a “keresés” gombra, írja be, hogy sütik (“cookies”) a mappák és file-ok keresődobozba, válassza
a számítógépem ikont a “look in” dobozban, klikkeljen a “keresés most”-ra, duplaklikkeljen a
talált elemekre, válassza ki bármelyik süti filet, nyomja meg a törlés gombot a klaviatélán.
Ha nem Microsoft Windows Explorert használ, akkor válassza a Sütik-et a Segítség ablakban,
hogy tájékoztatást kapjon arról, hogy hol tárolódnak a sütik.
Az Ön választásai
Van néhány választása azzal kapcsolatba, hogy ez az információ hozzáférhető-e az Ön
eszközéről vagy sem. Például a helyadatok, az Ön által használt eszköztől függően ki vagy
bekapcsolható. A legtöbb mobil eszköz lehetővé teszi, hogy felhasználója alkalmazza vagy
letiltsa a helyadat-szolgáltatást. Ezek a beállítások gyakran az eszköz beállításaiban érhetők
el. Ha kérdése merül fel, hogy hogyan lehet eszközének helyadat-szolgáltatását letiltani,
kérjük, vegye fel a kapcsolatot a szolgáltatójával.

