Cookie (süti) Szabályzat
A Weboldalak a hatékonyabb működés,
analitikai szolgáltatások és marketingcélok végett ún. Cookie-kat használnak, melyek a böngésződet futtató
eszközön tárolódnak, és arra teljesen ártalmatlanok. Az eszköz egy olyan számítógépet jelent, amellyel el lehet
érni a Weboldalt. Eszköznek számít például az asztali számítógép, a táblagép és az okos telefon is. Ezeken a
technológiákon keresztül olyan adatokat gyűjthetek rólad, mint például: az általad használt böngésző szoftver
típusa, az operációs rendszer fajtája, az Internet Protokol („IP”) címed, a Weboldalt megelőzően megtekintett
webhely, a mi Weboldalon megtekintett oldalak és az ország ahonnan te is csatlakoztál. Más azonosításra
alkalmas adatokat nem gyűjtök, kivéve, ha azokat önként adod meg. Amennyiben regisztrált felhasználó vagy,
kérésedre Cookie-kat használhatok, hogy felismerjünk, mint regisztrált felhasználót és megkönnyítsem a
hozzáférést minden egyes alkalommal, amikor meglátogatod a Weboldalt.

A Cookie egy kis fájl,
amely egy sor karaktert tartalmaz, és amely akkor kerül a számítógépedre, amikor egy webhelyet keresel fel.
Amikor ismét felkeresed az adott webhelyet, a Cookie-nak köszönhetően a webhely képes felismerni a
böngésződet. Ezek a fájlok lehetővé teszik a felhasználó Internetezésre használt eszközének felismerését, és
ezáltal releváns, a felhasználó igényeihez igazított tartalom megjelenítését. A Cookie-k tárolhatnak
felhasználói beállításokat és egyéb információkat is.
Visszaállíthatod böngésződ beállításait, hogy az utasítsa el az összes Cookie-t, vagy, hogy jelezze, ha a rendszer
éppen egy Cookie-t küld. Amennyiben a Cookie elhelyezéséhez nem járulsz hozzá, azt a saját böngésződben
elvégzett beállítások (tiltás, visszavonás) útján teheted meg. Ebben az esetben ez bizonyos szolgáltatások
igénybevételét korlátozhatod vagy megakadályozhatod. Más platformokon – ahol a Cookie-k nem érhetők el
vagy nem használhatók – egyéb technológiákat is használnak, amelyeknek a célja hasonlít a Cookie-kéhoz:
ilyen például a hirdetésazonosító az androidos mobileszközökön.

Ezeket az adatokat kizárólag belső és statisztikai célokból rögzítjük
Különböző típusú Cookie-k léteznek: időleges Cookie-k (munkamenet Cookie / session Cookie), amelyek a
böngésző bezárásakor törlődnek és állandó Cookie-k, amelyeket a böngésző nem töröl, hanem törlésig vagy
érvényességük lejártáig aktívak maradnak (amely attól függ, hogy az oldal fejlesztője / üzemeltetője milyen
időszakot adott meg a Cookie élettartamaként).

Jelen weboldal a következő kétfajta Cookie-t használhatja:
Átmeneti/ideiglenes/munkamenet (session) Cookie: ezek ideiglenes Cookie-k, amik az böngészés végéig
kerülnek tárolásra a Cookie file-ban. Ezek a Cookie-k elengedhetetlenek a Weboldallal kapcsolatos egyes
funkcionalitások vagy alkalmazások megfelelő működéséhez. Az elengedhetetlen Cookie-k segítenek
használhatóvá tenni a weboldalunkat azáltal, hogy engedélyeznek olyan alapvető funkciókat, mint az oldalon
való navigáció és a weboldal biztonságos területeihez való hozzáférés. a Weboldal ezen Cookie-k nélkül nem
tud megfelelően működni. Az ilyen típusú Cookie-k érvényességi ideje a munkamenet (böngészés) befejezéséig
tart, a böngésző bezárásával a Cookie-k e fajtája automatikusan törlődik a számítógépről, illetve a böngészésre
használt más eszközről.
Állandó/mentett/használatot segítő (persistent) Cookie: állandó Cookie-t használunk a jobb felhasználói
élmény érdekében (pl. optimalizált navigáció nyújtása, naptárakban dátumok megjegyzése stb.). Ezek a
Cookie-k a hosszabb ideig kerülnek tárolásra a böngésző Cookie file-jában. Ennek időtartama attól függ, hogy
internetes böngészőjében milyen beállítást alkalmaz. Az állandó Cookie-k lehetővé teszik, hogy a web
szerverre információ kerüljön továbbításra minden olyan esetben, amikor valaki felkeresi a weboldalt. Ezek
olyan Cookie-k, amelyek a látogatók korábbi döntéseit hivatottak megőrizni, ezzel is elősegítve a visszatérő
látogatók egyszerűbb Weboldal használatát.
3. fél Cookie-jai:





Statisztikai célú Cookie-k: az adatkezelő weboldalán alkalmazza a Google Analitics, mint harmadik fél
Cookie-jait is. A Google Analitics statisztikai célú szolgáltatás használatával az adatkezelő információkat
gyűjt azzal kapcsolatban, hogy a látogatók hogyan használják a Weboldalt. az adatot a honlap
fejlesztésének és a felhasználói élmény javításának céljával használja fel. Ezen Cookie-k szintén lejáratukig
a látogató böngészésre használt eszközén, annak böngészőjében maradnak, illetve amíg a látogató nem
törli őket. További információk a Google Analitics Cookie-król:
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage
Marketing célú Cookie-k: a marketing Cookie-kat az érintettek weboldal-tevékenységének nyomon
követésére használjuk. a cél az, hogy releváns és célzott hirdetéseket tegyünk közzé az egyéni
felhasználók számára, valamint aktivitásra buzdítsuk őket, ez pedig még értékesebbé teszi
Weboldalunkat a tartalmakat közzétevő és a harmadik fél hirdetők számára. További információ a Google
AdWards Cookie-król: https://support.google.com/adwards/answer/2407785?hl=hu és a Facebook
Cookie-król: https://www.facebook.com/policies/cookies

Tartalmaznak a Cookie-k személyes adatokat?
A legtöbb Cookie hatékony működéséhez semmilyen személyes jellegű adat nem szükséges. Ennek
megfelelően az esetek döntő többségében a Cookie nem azonosítja az adott felhasználót. A Cookie-k
használata során összegyűjtött személyes adatok kizárólag olyan célból használhatók fel, hogy bizonyos
funkciók használatát megkönnyítsék a felhasználó számára. Ezek az adatok olyan módon vannak tárolva, hogy
azokhoz jogosulatlan személyek nem férhetnek hozzá.

A Cookie-k törlése
A weboldalak eléréséhez használt böngészőprogramok alapértelmezett esetben engedélyezik a sütik
elhelyezését az eszközre. Ezek a beállítások azonban megváltoztathatók úgy, hogy a Cookie-k automatikus
kezelését a böngésző blokkolja, vagy minden esetben értesíti a felhasználót, ha az eszközre Cookie-t küldtek.
A sütik kezelésére vonatkozó információk a böngésző beállításai között találhatóak. Fontos tudni, hogy a
Cookie-k használatának tiltása/korlátozása negatívan befolyásolhatja az oldal bizonyos funkcióinak
működését.
A mobiltelefonon található Cookie-k törléséről olvassa el a készülék használati útmutatóját.

A Cookie-k egyes internetes böngészőkből való törléséről bővebb tájékoztatást az alábbi
linkeken találhatsz
Internet Explorer:
https://support.microsoft.com/hu-hu/help/17442/windows-internet-explorerdelete-manage-cookies
Mozilla Firefox:
https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-websitepreferences
Google Chrome:
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en
Harmadik fél Cookie-k: az Adatkezelő harmadik fél hirdetők szolgáltatásait veheti igénybe a Weboldalra
vonatkozóan, hirdetések küldése és marketing kommunikációnk optimalizálása céljából. A harmadik fél
hirdetők Cookie-kat használhatnak a hirdetések hatékonyságának mérése és a hirdetések tartalmának
személyre szabásának céljából. A harmadik fél hirdetők által gyűjtött információ lehetnek például (az IP cím
alapján meghatározott) geo lokációs adatok vagy kapcsolattartási adatok, úgymint email cím, ha ilyen adat a
Weboldalon keresztül gyűjtésre kerül.

Adatvédelmi Szabályzat: https://www.szervezzki.hu/wpcontent/uploads/Adatvedelmi_tajekoztato_es_szabalyzat_2018.pdf
Jelen Cookie Szabályzat és Adatvédelem elfogadásával, valamint a weboldal látogatásával és
használatával elfogadja a Cookie-k használatát. A Cookie-k használatát elfogadhatja a web
böngészőben megadott beállításokkal is.

