Süti (cookie) kezelési tájékoztató
Mi a süti (cookie)?
A süti (cookie) egy kisméretű szöveges fájl, amely akkor kerül a számítógépére, amikor Ön
meglátogat egy weboldalt. A sütik többféle funkcióval rendelkeznek, többek között információt
gyűjtenek, megjegyzik a felhasználói beállításokat, lehetőséget adnak a weboldal tulajdonosának
a felhasználói szokások megismerésére a felhasználói élmény növelésére. Ön bármikor kezelheti
süti beállításait böngészője beállításaiban.

Miért használunk sütiket?


Sütiket használunk oldalaink fejlesztésére,



Felhasználói élmény növelésére,



Oldalaink kezelésének megkönnyítése érdekében,



Információszerzésre felhasználói szokásokról,



Célzott hirdetések elhelyezésére.

Milyen sütiket használunk?
A sütik számos feladatot látnak el, amelyek közül néhányat az alábbiakban kiemelünk:
A szolgáltatás nyújtásához nélkülözhetetlen munkamenet sütik
Ezek a sütik azért szükségesek, hogy a felhasználók böngészhessék oldalainkat, az oldalon
nyújtott szolgáltatásokat igénybe tudják venni. Ha bezárja böngészőjét, ezek a sütik
automatikusan törlődnek a számítógépéről. Ezen sütik alkalmazása nélkül nem tudjuk garantálni
Önnek weboldalunk használatát.
Teljesítményt biztosító sütik
Ezeket a sütiket többek között arra használjuk, hogy tisztában legyünk azzal, hogy látogatóink
melyik oldalainkat keresik fel, hogyan és milyen rendszerességgel használják oldalainkat, milyen
hosszú ideig tartózkodtak egy adott oldalon. A Google Analytics sütikkel kapcsolatos további
tudnivalók érdekében kérjük, itt tájékozódjon. Kampányaink sikerességének mérésére
hirdetőpartnereinktől származó, harmadik fél általi sütiket is használunk (pl. Google AdWords
Conversion Tracking).
Funkcionális sütik
Ezen sütik segítségével az Ön által a felületeken végzett műveletek megjegyzésre kerülnek
szolgáltatásaink színvonalának növelése érdekében.
Célzó és hirdetési sütik
Ezeknek a sütiknek a felhasználási célja, hogy felhasználói csoportokat képezve releváns
hirdetéseket és tartalmakat lehessen megjeleníteni. Az ezzel kapcsolatos folyamat manuális
bevatakozással történik.
Ezeket a sütiket az Ön gépén tárolja a rendszer. A sütik személyek azonosítására nem
alkalmasak.
Használunk remarketing szolgáltatásokat, például a Google AdWords remarketing szolgáltatást
is, azért, hogy személyre szabott hirdetéseinket el tudjuk juttatni Önhöz. Ezeket a sütiket Ön

a Google hirdetési beállítások kezelőjében tilthatja le az ott található utasítások szerint. A Google
hirdetésekkel kapcsolatos adatvédelmi irányelveiről ide kattintva tájékozódhat.

Süti beállítások
Alapbeállításként minden böngésző engedi a sütik használatát. Ha törölni akarja oldalainkról
származó sütiket, vagy nem kívánja használni azokat, kérjük, tájékozódjon az alábbi linkeken
attól függően, hogy milyen böngészőt használ:
 Google Chrome
 Firefox
 Microsoft Internet Explorer 11
 Microsoft Internet Explorer 10
 Microsoft Internet Explorer 9
 Microsoft Internet Explorer 8
 Safari
Felhívjuk figyelmét, hogy sütik tiltása esetén előfordulhat, hogy bizonyos elemek, vagy a
weboldal teljes funkcionalitása nem lesz elérhető.

