SÜTI TÁJÉKOZTATÓ
Tisztelt Olvasó, L{togató!
A honlap úgynevezett „sütiket” alkalmaz, amelyhez a GDPR szerint az Ön
hozz{j{rul{sa szükséges. Hozz{j{rul{s{t a bejelentkezéskor felugró ablak
„elfogadom” gombj{ra kattintva adhatja meg. Amennyiben a „Nem” gombra
kattintva a hozz{j{rul{st megtagadja, a honlap egyes funkcióit, szolg{ltat{sait nem
tudja nyújtani az Ön sz{m{ra.
Mik azok a „sütik” (cookie-k)?
A „sütik” (cookie-k) kis mennyiségű inform{ciót tartalmazó szöveges f{jlok, amelyek
a honlapról akkor töltődnek le az Ön sz{mítógépére, mobileszközére vagy m{s
meghajtój{ra, amikor egy honlapra l{togat. Ez lehetőséget biztosít a honlap és az Ön
eszköze sz{m{ra, hogy fölismerjék egym{st, és t{mogass{k a m{sik munk{j{t.
A „sütik” fajt{i
A szolg{ltat{s nyújt{s{hoz nélkülözhetetlen „sütik” engedélyezik azt a
szolg{ltat{st, amit Ön kifejezetten kért Ezek a „sütik” azért szükségesek, mert
lehetővé teszik, hogy Ön az adott honlapon körülnézhessen és haszn{lhassa az ott
nyújtott szolg{ltat{sokat, így m{sok mellett a honlap biztons{gos felületeit is. E
„sütik” nélkül Ön az igényelt szolg{ltat{sokat nem tudn{ igénybe venni.
A teljesítmény „sütik” névtelen inform{ciót gyűjtenek a l{togatott oldalakról Ezek a
„sütik” arról t{rolnak inform{ciót, hogy a l{togatók hogyan, milyen rendszerességgel
haszn{lj{k az adott honlapot, péld{ul, hogy melyik oldalra lépnek be legtöbbször,
vagy, hogy kapnak-e hibaüzeneteket. Nem gyűjtenek olyan inform{ciót, ami alapj{n
a l{togatók beazonosíthatóak lennének. Minden, az ilyen „süti” {ltal összegyűjtött
inform{ció névtelen, azokat csak a honlap fejlesztése érdekében haszn{lj{k.
A funkcion{lis „sütik” megjegyzik az Ön kor{bbi v{laszt{sait, a szolg{ltat{sok
színvonal{nak növelése érdekében. Lehetővé teszik, hogy a honlap emlékezzen az
Ön kor{bbi be{llít{saira – pl. hogy kor{bban m{r elfogadta a „sütiket”
A célzott vagy rekl{mokhoz fűződő „sütik” az Ön böngészési szok{siról gyűjtenek
inform{ciót, azzal a céllal, hogy Önnel és érdeklődési körével összefüggő rekl{m
tevékenységet folytathassanak – e honlap ilyen „sütiket” nem alkalmaz.
A böngészők „sütikkel” kapcsolatos be{llít{sai
A legtöbb böngésző menüt{bl{j{n szereplő Súgó menüpont segít abban, hogy
hogyan védjük meg böngészőnket az új „sütik elfogad{s{tól, hogyan értesülhetünk
arról, hogy új „sütit” fogadtunk, valamint, hogy hogyan tudjuk az összes „sütit”
letiltani, illetve a letöltött „sütiket” törölni.
Fontos, hogy a m{sokkal közösen haszn{lt (pl. munkahelyi, könyvt{ri, vendégl{tóegység {ltal biztosított), sz{mítógépeken a haszn{lat befejezését követően ne
felejtsen el kijelentkezni!
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