A sütik (cookie-k) használatával kapcsolatos
tájékoztatás
1.

Mi az a cookie?

Az Adatkezelő a honlap látogatása során úgynevezett cookie-kat (sütiket) használ. A süti betűből és számokból
álló információcsomag, amit honlapunk az Ön böngészőjének küld el azzal a céllal, hogy elmentse bizonyos
beállításait, megkönnyítse a honlapunk használatát és közreműködik abban, hogy néhány releváns, statisztikai
jellegű információt gyűjtsünk a látogatóinkról. A sütik nem tartalmaznak személyes információkat, és nem
alkalmasak az egyéni felhasználó azonosítására. A sütik gyakran olyan egyéni azonosítót tartalmaznak – egy
titkos, véletlenül generált számsort – amelyet az Ön eszköze tárol. Néhány süti a honlap bezárása után megszűnik,
néhány pedig hosszabb időre tárolásra kerül számítógépén.

2.

A cookie-k jogszabályi háttere és jogalapja

Az adatkezelés hátterét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvény (Infotv.) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal
összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezései jelentik. Az adatkezelés
jogalapja az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontjával összhangban az Ön hozzájárulása.

3.

A honlap által használt sütik főbb jellemzői

A honlap látogatásakor egy átmeneti sütit állítunk be, annak érdekében, hogy megállapítsuk, hogy Ön mint
böngésző elfogadja-e a sütiket. Ez a süti nem tárol személyes adatokat és az élettartama 45 nap.

4.

A működéshez szigorúan szükséges sütik

Ezek a sütik a weboldal használatához nélkülözhetetlenek, és lehetővé teszik a weboldal alapvető funkcióinak
használatát. Ezek hiányába az oldal számos funkciója nem lesz elérhető az Ön számára. Ezen típusú sütik
élettartama kizárólag a munkamenet idejére korlátozódik. A felhasználói élmény javítását szolgáló sütik: Ezek a
sütik információkat gyűjtenek a felhasználó weboldal használatáról, például, hogy melyik terméket tekintette meg,
mely oldalakat látogatja leggyakrabban, vagy milyen hibaüzenetet kap a weboldalról. Ezek a sütik nem gyűjtenek
a látogatót azonosító információkat, vagyis teljesen általános, névtelen információkkal dolgoznak. Az ezekből nyert
adatokat a weboldal teljesítményének javítására használjuk. Ezen típusú sütik élettartama kizárólag a munkamenet
idejére korlátozódik.
Amennyiben Ön nem fogadja el a sütik használatát, akkor bizonyos funkciók nem lesznek elérhetőek az Ön
számára.
A sütik törléséről bővebb tájékoztatást böngésző típusonként az alábbi linkeken találhat:
Internet Explorer
Microsoft Edge
Firefox
Chrome
Safari
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