Cookie Tájékoztató
A cookie fogalma
A cookie a webszerver által küldött és a felhasználó számítógépén
meghatározott időre elhelyezett kis adatcsomag (szöveges fájl), amit annak
jellégétől függően a szerver az újabb látogatások alkalmával ki is egészíthet,
azaz, ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő
szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a
korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében. A cookie-k tehát a
felhasználónak is segítenek: minél többet „árul el”, annál nagyobb segítségére
lehet a szolgáltató, ha információkat, vagy termékeket keres.
A cookie-knak ezen kívül más előnye is van a felhasználó nézve, mégpedig az,
hogy időt takarítanak meg számára és egyes weboldalakon történő böngészést is
megkönnyítik (az oldal ismételt látogatásakor nem kell elvégezni a korábban az
adott oldalon elvégzett beállításokat), vagy éppen lehetővé teszik (vannak
oldalak, ahol cookie telepítése nélkül nem böngészhető a tartalom).
A cookie-k nem hordozhatnak vírusokat és önmagukban a felhasználó
azonosítására sem képesek - kizárólag a látogató számítógépének felismerésére
alkalmasak-.

Weboldalunkon használt cookie-k
Jelen weboldal a Google Inc. („Google”) Google Analytics nevű webanalitikai
szolgáltatását használja. A Google Analytics úgynevezett „sütiket” (cookies), az
Ön számítógépén tárolt szövegfájlokat alkalmaz, amelyek a weboldal
használatának elemzését teszik lehetővé.
Az anonim látogatóazonosító (cookie, süti) egy olyan egyedi - azonosításra,
illetve profilinformációk tárolására alkalmas - jelsorozat, melyet a szolgáltatók a
látogatók számítógépére helyeznek el. Fontos tudni, hogy az ilyen jelsorozat tekintettel arra, hogy a felhasználása során a teljes IP cím tárolása nem történik
meg - önmagában semmilyen módon nem képes az ügyfelet, azaz a látogatót
azonosítani, csak a látogató gépének felismerésére alkalmas.
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A süti által generált, a weboldal használatára vonatkozó információkat
(beleértve az Ön IP-címét) a Google anonimizálja (átalakítja akként, hogy az ne
legyen viszsafejthető, a személyre vonatkoztatható, ne minősüljön személyes
adatnak), majd az Egyesült Államokbeli szervereire továbbítja és ott tárolja.
A Google az így gyűjtött információkat a weboldal Ön által történő
használatának kiértékelésére, a weboldalon végrehajtott tevékenységekről
készült jelentésekhez, a weboldalak üzemeltetője részére történő összeállítására,
valamint a weboldalon végrehajtott tevékenységekkel és az internethasználattal
kapcsolatos egyéb szolgáltatások nyújtására használja fel. A Google ezeket az
információkat adott esetben harmadik felek részére is kiadhatja, amennyiben ezt
törvény írja elő, vagy amennyiben a harmadik fél a Google megbízásából ezeket
az adatokat feldolgozza. A Google nem társítja az Ön IP címét a Google
birtokában lévő más adatokkal.
Böngészője megfelelő beállításainak kiválasztásával Ön visszautasíthatja a sütik
használatát, azonban felhívjuk figyelmét, hogy ebben az esetben Ön
valószínűleg nem használhatja teljes mértékben a weboldal összes funkcióját.
Jelen weboldal használatával Ön elfogadja a Google által Önről gyűjtött adatok
feldolgozását a fentebb leírt módszer és rendeltetés szerint.
A Google Inc. adatvédelmi irányelveiről az alábbi hivatkozáson talál bővebb
információt:http://www.google.hu/intl/hu/policies/privacy/

A Google Analytics által használt cookie-k:
Cookie neve: _ga
Cookie tartalma: véletlenszerűen generált szám
Cookie tárolásának időtartama: 2 év
Cookie funkciója, célja: a látogatók megkülönböztetésére szolgál
Cookie neve: _gat
Cookie tartalma: véletlenszerűen generált szám
Cookie tárolásának időtartama: 10 perc
Cookie funkciója, célja: követőkód létrehozása (kérések arányának mérése)
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*A Google Analytics cookie-k a javascript könyvtár végrehajtásakor jönnek
létre, és a Google Analytics felé történő minden egyes adatküldés alkalmával
frissülnek.
Belső cookie-k (a weboldal működését elősegítő, a webáruház szolgáltató
szerveréről származó cookie-k):
Weboldalunk csak olyan cookie-kat használ, melyek
- kizárólagos célja az elektronikus hírközlő hálózaton keresztül történő
közléstovábbítás, illetve, melyet
- az előfizető vagy felhasználó által kifejezetten kért, az információs
társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtásához a szolgáltatónak
feltétlenül szüksége van
(például: A jelszóval védett munkamenethez használt cookie, A
bevásárlókosárhoz használt cookie, Biztonsági cookie-k)

Cookie-k tiltása, engedélyezése, korlátozása
Ha nem akarja, hogy a weboldalunkon keresztül a Google cookie-kat telepítsen
a számítógépére, akkor, vagy értesítést kíván kapni arról, hogy azok mikor
kerülnek elhelyezésre, akkor állítsa be böngészőjét ennek megfelelően. A
beállítás böngészőnként eltérő módon történik, ezért javasoljuk, hogy a beállítás
elvégzése előtt olvassa el a böngészője súgójának ide vonatkozó fejezetét.
Cookie-engedélyek módosítása Google Chrome esetén
Kattintson a böngésző eszköztárának csavarkulcs ikonjára.
Válassza a Beállítások lehetőséget.
Kattintson a z oldal alján a kék színű Speciális beállítások megjelenítése linkre.
Az Adatvédelem részen belül kattintson a Tartalombeállítások gombra.
A "Cookie-k" résznél tudja beállítani az engedélyeket.
Cookie-k tiltása alapértelmezettként:
Az összes cookie letiltása: Válassza az "Adatmentés tiltása a webhelyeken"
lehetőséget. Vegye azonban figyelembe, hogy ezzel a beállítással
megakadályozza a legtöbb olyan webhely működését, amelyekhez bejelentkezés
szükséges. A a címsávban láthatja.
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A harmadik féltől érkező cookie-k letiltása: jelölje be a "Kivételek figyelmen
kívül hagyása és a harmadik féltől érkező cookie-k letiltása" jelölőnégyzetet.
Még ha meg is adott egy webhelyet a Kivételek listán, és engedélyezte számára
a cookie-kat, a webhely harmadik féltől származó cookie-jait akkor is letiltja a
rendszer, ha ez a jelölőnégyzet be van jelölve.
Cookie-k engedélyezése alapértelmezettként:
Ha mind az elsődleges, mind a harmadik féltől származó cookie-kat
engedélyezni szeretné, győződjön meg arról, hogy be van jelölve a "Helyi
adatok mentésének engedélyezése" jelölőnégyzet. Ha csak az elsődleges cookiekat szeretné elfogadni, jelölje be "Az összes harmadik féltől származó cookie
letiltása, kivétel nélkül" jelölőnégyzetet.
Kivételek létrehozása bizonyos webhelyekről vagy domainekről érkező cookie-k
esetében
Ha meg szeretné szabni, hogy miként kezelje a böngésző a cookie-kat bizonyos
webhelyek vagy domainek esetén, kattintson a Kivételek kezelése lehetőségre.
A megjelenő Cookie- és webhelyadat-kivételek párbeszédpanelen szabály
hozzáadásához tegye a következőket:
Kattintson az "Új kivételminta hozzáadása" mezőre, és írja be azt a
domainnevet, amelyre vonatkozóan kivételt kíván létrehozni.
Ha a teljes domainre szeretné létrehozni a kivételt, illesszen be [*.] jelet a
domain neve elé (pl. [*.]google.com).
Ezen kívül meghatározhat IP-címet, IPv6-címet, vagy nem http URL-t is.
A menü használatával adja meg, hogy a webhely beállíthat-e cookie-kat. Ha a
Csak egy programfolyamatra lehetőséget választja, a hozzá tartozó cookie-k
minden alkalommal törlődnek, amikor bezárja a böngészőt.
A párbeszédpanel használatával szerkesztheti és törölheti is a kivételeket.

Cookie-k törlése
Böngészési adatai felett teljes mértékben Ön rendelkezik. Az ilyen adatok közé
tartoznak böngészési és letöltési előzményei, gyorsítótárban tárolt adatai,
cookie-jai, jelszavai és mentett űrlapadatai. A "Böngészési adatok törlése"
párbeszédpanelen törölheti az összes adatot, vagy lehetősége van csak egy
bizonyos időszak során gyűjtött adathalmaz törlésére is.
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Cookie-k törlése a gyorsítótár tartalmának törlésével
Ha a használt böngésző vagy a megtekintett oldal problémákat okoz, először
próbálja meg törölni a böngésző gyorsítótárát. Ha ez nem szünteti meg a
problémát, következő lépésként érdemes megpróbálkozni a böngésző cookiejainak törlésével.
A gyorsítótár kiürítéséhez és a cookie-k törléséhez szükséges lépések
böngészőnként és programverziónként eltérőek lehetnek. Az alábbiakban
ismertetjük a szükséges lépéseket néhány elterjedt böngésző és programverzió
esetén. További információk a különféle böngészőkben történő beállításokhoz:
https://support.google.com/adwords/answer/32050?hl=hu&rd=1
Google Chrome esetén – Cookie-k törlése
Kattintson a böngésző eszköztárának csavarkulcs ikonjára.
Válassza ki a Beállítások lehetőséget.
Kattintson a z oldal alján a kék színű Speciális beállítások megjelenítése linkre.
Az Adatvédelem részen belül kattintson a Tartalom beállítások gombra.
Az összes cookie törléséhez a Cookie-k résznél kattintson az „Összes cookie és
webhelyadat…” gombra, majd miután listázásra kerültek a tárolt cookie-k,
kattintson az „Összes eltávolítása” gombra.
Ha azt szeretné, hogy a Google Chrome automatikusan törölje a cookie-kat a
böngészőablakok bezárása során, jelölje be a " Cookie-k, valamint egyéb plugin- és webhelyadatok törlése a böngésző bezárásakor" jelölőnégyzetet a
Tartalombeállítások párbeszédpanel / Cookie-k részénél. Kivételeket is
létrehozhat, így megadott webhelyek cookie-jai mindig törlésre kerülnek a
böngésző bezárásakor.
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