COOKIE-K HASZNÁLATÁRA VONATKOZÓ TÁJÉKOZTATÓ
1. A Webhely szolgáltatásainak fenntartása, fejlesztése, valamint a felhasználói élmény fokozása
érdekében ún. sütiket (cookie-kat) használ. A Webhely használatával Ön elfogadja az oldal sütikre
vonatkozó összes aktuális irányelvét, valamint adatvédelmi nyilatkozatát.
2. A sütik a böngésző által a felhasználó eszközére helyezett, kisméretű szöveges azonosítást és
információgyűjtést végző állományok. A cookie egy egyedi számsorból áll, és elsősorban a weblapot
letöltő számítógépek és egyéb eszközök megkülönböztetésére szolgál. A Webhely látogatása során
létrehozott sütik többféle kategóriába tartozhatnak:
-

Alapműködést biztosító cookie-k: olyan sütik, amelyek nélkül a weboldal nélkülözhetetlen
szolgáltatásai nem lennének képesek megfelelően működni.

-

Teljesítményt növelő cookie-k: ezen cookie-k információkat gyűjtenek arról, hogy a látogatók
hogyan használják a weboldalt. Például hogy melyek a leggyakrabban látogatott rovatok és a
leglátogatottabb cikkek. Ezeket a cookie-kat a felhasználói élmény javításának és
fenntartásának érdekében, statisztikai célokra használ fel weboldalunk.

-

Funkcionális cookie-k: a cookie-k lehetővé teszik, hogy a weboldal megjegyezzen bizonyos
korábban bevitt adatokat, például az Ön személyes beállításait.

-

Targeting/hirdetési cookie-k: ezek a cookie-k segítenek abban, hogy hirdetési felületeinken
keresztül olyan ajánlatokat juttathassanak el Önhöz, amelyek a leginkább megfelelnek
érdeklődési köreinek.

3. A fenti szolgáltatások biztosítása során a weboldal harmadik felekkel is együttműködhet, de számukra
a Webhely személyes adatot csak a felhasználó előzetes értesítésével és beleegyezésével, vagy
határozati utasítás esetén (pl. jogi szerv felszólítására) adhat ki.
4. A cookie-k által gyűjtött információkat a Webhely nem értékesíti, adja bérbe vagy terjeszti egyéb
módon harmadik fél számára, kivéve azon szolgáltatások biztosításához szükséges mértékben, amely
szolgáltatásokhoz Ön ezen információt előzetesen és önkéntesen megadta.
5. A Webhely független, harmadik felek felügyelete alá tartozó, és azok által fenntartott oldalakra
mutató hivatkozásokat tartalmazhat. Mivel a Webhely nem ellenőrzi az információk ilyen harmadik
felek általi használatát, minden szóban forgó esetben a harmadik fél adatvédelmi irányelvének
rendelkezései az irányadóak, amelyért a webhely felelősséget nem vállal, és jogilag felelősségre nem
vonható.
6. A Webhely fenntartja a jogot, hogy saját belátása szerint bármikor módosítsa jelen szabályzat bármely
részét.
Kérjük, hogy rendszeresen látogasson el erre az oldalra és tájékozódjon az esetleges változásokról.

Amennyiben az Adatvédelmi irányelv változásainak közzétételét követően továbbra is használja
ezt a weboldalt, az a változások és az aktuális irányelvek Ön általi elfogadásának minősül.

