Cookie fájlokra vonatkozó szabályzat
Amikor meglátogatod a weboldalainkat, a végső eszközödön való böngészéssel kapcsolatos
információk az adott eszközre telepített cookie-kba kerülhetnek, attól függően, hogy milyen
döntéseket hoztál, illetve azokat bármikor megváltoztathatod.

Mit értünk a „cookie file”, vagy „cimkék” fogalmak alatt?
A címkék menthetők, vagy olvashatók például egy webhely, mobilalkalmazás böngészésekor,
vagy szoftver telepítésekor, illetve használatakor.
A címke fogalomra vonatkozhat:
•
•
•
•

cookie fájlok és HTTP-változók, amelyeket láthatatlan pixelek vagy „web-jelzők” („web
beacon”) továbbíthatnak;
cookie flash fájlok
hozzáférés a végberendezésekkel kapcsolatos információkhoz az API-ból
(LocalStorage, IndexedDB, hirdetési azonosítók, például IDFA vagy Android ID,
hozzáférés a GPS-hez stb.)
bármely más, a szoftver vagy az operációs rendszer által generált azonosító
(sorozatszám, MAC-cím, a végberendezés egyedi azonosítója (IDFV), vagy bármilyen
adatkészlet, amelyet a végberendezés egyedi azonosítójának felismerésére
használnak (például ujjlenyomat segítségével).

A kényelem érdekében a "cookie fájlok" kifejezést ebben az irányelvben az összes ilyen
technológiára értjük.

Fontos információk a beleegyezésről
Egyes sütik mentéséhez és elolvasásához nincs szükség előzetes hozzájárulásra:
(i)
(ii)

azért, mert nem kerülnek feldolgozásra a személyes adataid
vagy feltétlenül szükségesek a kért szolgáltatás nyújtásához.

Más típusú sütik csak akkor kerülnek mentésre, ha elfogadod őket.

Milyen cookie fájlokat használunk?
Amikor böngészed a weboldalainkat, saját és harmadik féltől származó sütik telepíthetők a
végső eszközeidre.
•

Saját sütink az általad felkeresett domaineken kerülnek elhelyezésre. Ezek a weboldal
működéséhez, vagy a navigáció és az interaktivitás javításához szükséges sütik. Csak
az alábbi politika szabályzat vonatkozik rájuk;

•

Az egyéb alanyok cookie fájljait a partnercégek hoznak létre, tárolnak és használnak a
mi megbízásunk alapján, az oldalmegjelenítési funkció (operatív sütik), a
közönségmérés (analitikai sütik), a valós idejű megosztás (a sütik megosztása) és a
hirdetési ajánlat javítása érdekében (hirdetési sütik). A harmadik fél sütik tárolására
és felhasználására a harmadik fél sütijeire vonatkozó irányelvei vonatkoznak.

Tájékoztatjuk Önt arról, hogy milyen célból használjuk a sütiket, valamint a fájlokkal
kapcsolatos választási lehetőségekről
Megtesszük a szükséges lépéseket az Ön személyes adatainak védelme érdekében, ideértve
az Ön IP-címének anonimizálását és ezen sütik maximális tárolási idejének korlátozását a jelen
irányelv rendelkezéseivel összhangban.
A weboldalainkon 4 fajta cookie fájl találhtó:
•

Szigorúan szükséges sütik: Ezek a sütik elengedhetetlenek a weboldalaink
böngészéséhez. Ezek lehetővé teszik, a biztonságos kapcsolat megtartását a
weboldalunkkal. Azoknak köszönhetően például hozzáférést kaphatsz az ügyfél
felülethez, és elemeket helyezhetsz a kosárba. Ezek a sütik az általad korábban
megadott és mentett azonosítókat, vagy személyes adatokat használhatják. E sütik
nélkül előfordulhat, hogy nem tudod használni a weboldalaink összes funkcióját. Ezért
azt javasoljuk, hogy ne töröld ki őket..

•

Funkcionális sütik: ezek a sütik lehetővé teszik a weboldal optimális működését. Céljuk
a zökkenőmentes és személyre szabott navigáció biztosítása a weboldalunkon. Ezek
lehetővé teszik, hogy biztonságos kapcsolatban maradjál a weboldalainkkal. Nem
szükségesek a webhelyek böngészéséhez, de lehetővé teszik számunkra a weboldalak
működésének optimalizálását, különös tekintettel az oldalak megjelenítésére a
preferenciáidnak, vagy a csatlakozási lehetőségeidnek megfelelően. Kifogásolhatod és
törölheted azokat a böngésző beállításai segítségével, de a felhasználói élmény
romolhat.

•

Teljesítmény-sütik: Ezek a cookie-k lehetővé teszik számunkra, hogy megértsük
weboldalaink teljesítményét és azok használatát. Ezeknek a sütiknek célja, hogy
növeljék szolgáltatásaink érdeklődését és minőségét azáltal, hogy hozzáférést
biztosítanak számunkra a látogatások számával és a weboldalak használatával
kapcsolatos statisztikákhoz. Ezenkívül a weboldalak böngészésével kapcsolatos
problémák felderítésére, valamint a webhelyeink teljesítményének és
funkcionalitásának
javítására
szolgálnak.
Ezek a sütik információkat gyűjtenek a meglátogatott oldalakról, beleértve az
oldalmegtekintések számát, dátumát és idejét, a látogatások számát, a felhasználók
visszatérési aktivitását és gyakoriságát, valamint egyes esetekben az IP-címüket. Csak
a weboldalunk böngészésével kapcsolatos adatokat dolgozzák fel, amelyeket későbbi
látogatásaid során le lehet letölteni.
Ezen cookie-k egy részét partnereink, különösen a VTE, a nevünkben helyezhetik el, a
weboldalunkon elvégezhető CEE adatok kiszámításának részeként.

•

Reklám sütik: Ezeket a sütiket arra használjuk, hogy más weboldalak látogatása során
az érdeklődésednek leginkább megfelelő ajánlatainkat mutassuk be. Lehetővé teszik
számunkra az ajánlataink hatékonyságának mérését is.
A végső eszközön megjelenített hirdetési tartalom relevanciája optimalizálható a
végberendezésről a böngészés közben gyűjtött információk kombinálásával, a
weboldalaink böngészése során más webhelyeken megadott adatokkal (pl.
helyinformációk stb.). Ezeknek a sütiknek a letiltása nem befolyásolja a weboldalak
használatát. Nem fogja eltüntetni a hirdetéseket. Csak nem lesznek annyira pontosak.

Milyen sokáig tároljuk a cookie fájlokat?
Gondoskodunk arról, hogy a lehető legnagyobb mértékben korlátozzuk a sütik tárolási idejét,
miközben személyre szabott, magas színvonalú szolgáltatást kínálunk.
Cookie fájl típusok
A weboldal működéséhez szükséges fájlok
Funkcionális cookie fájlok
Analitikai cookie fájlok
Megosztási cookie fájlok
Reklám cookie fájlok

Adatok tárolásának ideje
6 hónap
6 hónap
24 hónap
6 hónap
6 hónap

Preferált cookie fájl beállítások
Amikor először látogat el a weboldalunkra, dönthet amellett, hogy elfogadja az összes
sütikategória használatát, vagy beállíthatja a preferenciáit.
Hogyan konfigurálható a böngésző, az okostelefon és a szoftver?
Mindegyik beállítás, amelyet megadhatsz, megváltoztathatja a weboldalaink böngészésének
módját, valamint az egyes szolgáltatásokhoz való hozzáférés feltételeit, amelyek sütit
igényelnek.
Bármikor engedélyezheted, vagy megtagadhatod a sütik mentését a végső eszközön, és
bármikor módosíthatod a vonatkozó beállításokat.
Amennyiben hozzájárultál a sütik böngészőjében történő tárolásához, akkor azok az
eszközödön lesznek tárolva.
Ha nem szeretnéd menteni a cookie-kat az eszközödön, vagy ha törlöd az ott tároltakat, akkor
már nem használhatsz bizonyos funkciókat, amelyek azonban szükségesek a weboldalunk
bizonyos tartalmának megtekintéséhez. Ott ahol alkalmazva lesz, nem leszünk felelősek a
weblapjaink működésének romlásának következményeiért, amelyek abból adódnak, hogy
képtelenek vagyunk elmenteni, vagy használni a működésükhöz szükséges cookie-kat,
amelyeket töröltél, vagy nem járultál hozzá, hogy feldolgozhassuk azokat.
Hogyan konfiguráljuk a böngészőt?

A legtöbb böngésző alapértelmezetten elfogadja a sütiket. Kiválaszthatod azonban ezeknek a
sütiknek a letiltását, vagy megkérheted a böngészőt, hogy figyelmeztessen, amikor egy
webhely megpróbál telepíteni egy cookie-t az eszközödre.
Kérjük, használd a böngésző súgómenüjét a sütik beállításához a preferenciáid szerint. Az
alább megtalálod a linkeket a legnépszerűbb böngészők cookie-beállításaihoz:
•
Internet Explorer: https://support.microsoft.com/fr-fr/help/17442
•
Firefox: https://support.mozilla.org/fr/kb/activer-desactiver-cookie
•
Safari :
https://support.apple.com/kb/PH21411?viewlocale=fr_FR&locale=fr_CA
•
Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=fr
•
Opera: http://help.opera.com/Windows/10.20/fr/cookie.html
Az adatvédelmi beállítások konfigurálása okostelefonon?
Visszaállíthatja hirdetési azonosítóját és módosíthatja okostelefonjának adatvédelmi
beállításait.
Az adatvédelmi beállítások konfigurálása:
Android Rendszer:
https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DAndroid&hl=fr
Apple rendszer: https://support.apple.com/fr-fr/HT201265
Hogyan konfiguráljuk az analitikai cookie fájlokat?
Beállíthatod a böngésződet úgy, hogy alapértelmezés szerint elutasítsa a harmadik féltől
származó sütiket. Csak bizonyos szolgáltatókat is le lehet tiltani:
Google Adwords: A cookie-k állandó blokkolásához léteznek plug-in-ek.
YouronlineChoices kínálja a cookie kontrollt:
http://www.youronlinechoices.com/fr/controler-ses-cookie/
XITI: alapértelmezetten elutasíthatod a sütiket, bejelentkezve a
http://www.xiti.com/fr/optout.aspx
Ismerkedj meg a „Nyomaid” cimkével, a CNIL weblapon: http://www.cnil.fr/voslibertes/vos-traces/les-cookie/

