Süti (cookie) tájékoztató
A weboldal látogatóinak számítógépét ún. cookie-val azonosítjuk.
A cookie-k olyan kisméretű szövegfájlok, melyeket a számítógép és a böngésző elment. Ennek
megfelelően a weboldal egyes részeinek letöltésekor cookie-k kerülnek elhelyezésre, melynek
megtörténtéről a felhasználó az üzemeltetőtől nem kap további értesítést.
A cookiek egy része az oldal működéséhez elengedhetetlenül szükséges, más részük kényelmi
funkciót szolgál. Ezen felül alkalmazunk un. elemző sütiket, melyek számunkra nyújtanak
információt anonim formában az oldal látogatottságával kapcsolatban.
Az adatokat a Szolgáltató nem használja arra, hogy a felhasználót személyesen azonosítsa.
A weboldal az alábbi sütiket használja:

Süti típusa

Süti neve

Célja

Adatkezelés
ideje

kötelező süti
(munkamenet
süti)

PHPSESSID

Az oldal működéséhez
elengedhetetlenül szükséges.

Automatikusan
törlődik,
miután a
felhasználó
elhagyta az
oldalt és/vagy
bezárta a
böngészőjének
összes ablakát.

ajánlott süti

cookieconsent_status Ezek a sütik lehetővé teszik,

hogy honlapunk megjegyezze,
hogy milyen működési módot
választott. Ez annak érdekében
történik, hogy a következő
látogatás alkalmával ezeket ne
kelljen újból megadnia. A
beállításokat tároló sütikben lévő
információk nélkül honlapunk
működhet, használatuk az Ön
kényelmét szolgálja.

(kényelmi süti)

elemző sütik
_gid
Google

_ga

A felhasználó
megkülönböztetésére szolgál.

felhasználó megkülönböztetésére
szolgál

24 óra

2 év

Google

__utmz

…

Google

__utma

2 év

Google

Google Analytics

A Google Analytics a Google Inc.
(1600 Amphitheatre Parkway,
Mountain View, CA 94043, United
States) web elemző szolgáltatása.
A Google elemezni fogja
számunkra azt, hogy Ön hogyan
használja weboldalunkat. Az ezzel
kapcsolatos információkat (így
például az operációs rendszerének
a típusát, a nyelvi beállításait, a
képernyő beállításait) az Egyesült
Államokba kerülnek továbbításra a
Google részére, ahol tárolják és
elemzik az adatokat, az
eredményeket pedig a
rendelkezésünkre bocsátják
anonimizált formában.
A Google arra használja ezeket az
adatokat, hogy az Ön honlaplátogatási szokásait kiértékelje,
jelentéseket állítson össze ezekről a
weboldal üzemeltetője számára,
valamint arra, hogy egyéb, a
weboldallal és az internet
használatával kapcsolatos
szolgáltatásokat nyújtson.
A folyamat során az Ön adatai a
teljes IP címével nem lesznek
összekötve. A weboldalunkon egy,
a Google által ajánlott IP
anonimizáló funkciót aktiválunk,
amely az IP cím utolsó 8 bitjét
(IPv4 esetén), illetve 80 bitjét
(IPv6 esetén) törli. Erről itt

…

olvashat többet: IP-névtelenítés a
Analytics rendszerben.
A Google rendelkezik az Európai
Unió és az Egyesült Államok
Privacy Shield tanúsítványával,
amely alapján a megfelelő szintű
adatvédelem biztosított a Google
általi Egyesült Államokba történő
adattovábbítás során.
Ön bármikor visszavonhatja a web
elemzésre irányuló hozzájárulását a
Google által biztosított Browser
Plugin letöltésével és telepítésével.
A Google Analytics alkalmazással
kapcsolatban további információt
az alábbi oldalakon találhat:
•

Google Analytics Általános
Szerződési Feltételei

Ha nem szeretne olyan sütiket fogadni, amelyek nem feltétlenül szükségesek a webhelyünk
alapvető funkcióinak működéséhez, dönthet úgy, hogy mindent vagy egy részüket fogadja el, vagy
az összes sütit visszautasíthatja a böngészője adatvédelmi beállításain keresztül.
Azonban az összes süti visszautasítása azt jelenti, hogy nem használhatja ki webhelyünk minden
előnyös funkcióját.
Amennyiben további információra van szüksége a Google cookie-kkal kapcsolatban, úgy az alábbi
elérhetőségen talál bővebb tájékoztatást: https://www.google.com/policies/technologies/cookies

