
Cookie tájékoztató 
 

A sütik (cookie-k) a weboldalak olyan szokásos jellemzői, amelyek lehetővé 

teszik, hogy a Weboldalunkon tett látogatásáról kis mennyiségű adatot 

tároljunk a számítógépén. A sütik abban segítenek, hogy megtudjuk, a 

Weboldal mely részei hasznosak, és mely részei szorulnak fejlesztésre. Az 

általunk használt cookie-k segítségével csak anonimizált és összesített 

technikai információkhoz jutunk. Ez elsődlegesen azért van így, hogy 

biztosíthassuk a weboldalon a könnyű navigációt, azonosítsuk melyek azok 

a részek, amelyek különösen érdeklik a látogatókat és általánosságban 

fejlesszük az oldalt és szolgáltatásainkat. Az így gyűjtött információk alapján 

Önt nem lehet egyedileg azonosítani.  

Cookie-k alkalmazása esetén a cookie-k által hordozott adatok mindaddig 

kezelhetők, amíg az Érintett böngészési beállításai között le nem tiltja azok 

használatát, de legkésőbb addig, amíg az Adatkezelés szükséges a Honlap 

műszaki üzemeltetéséhez. 

Weboldalunk minden oldalának jobb alsó sarkában lévő Süti Hozzájárulási 

Eszközre (Cookie Consent Tool) kattintva tájékoztatást találhat az általunk 

használt sütikről, valamint módosíthatja a sütik és hasonló technológiák 

beállításait. Ezenkívül bármikor elutasíthatja vagy elfogadhatja a Weblapról 

származó sütiket a böngészője beállításainak módosításával. A sütik 

engedélyezésével vagy letiltásával kapcsolatban követendő eljárásra 

vonatkozó információk az internet böngészője szolgáltatójának webhelyén 

találhatók, amely a súgó képernyőn keresztül érhető el. A leggyakrabban 

használt böngészőkre vonatkozó információkért kérjük, látogasson el 

a http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/index.html oldalra. 

Kérjük, vegye figyelembe, hogy amennyiben a sütik nincsenek 

engedélyezve, a Weboldallal kapcsolatos élménye korlátozott lehet, és 

lehetséges, hogy a Weboldal nem minden funkciója fog megfelelően 

működni. 

A sütikhez hasonló technológiákat is használhatunk, mint például: 

http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/index.html


Google Analytics. A Google Analytics a Google, Inc. („Google”) 

szolgáltatása. A Weboldal javítása érdekében anonimizált statisztikákat 

gyűjtünk a Google Analytics segítségével. 

Tudjon meg többet a Google Analytics-ről és a személyes adatok 

védelméről. Szelektíven letilthatja a Google Analytics szolgáltatást a Google 

opt-out (leiratkozási) komponensének a böngészőjében való telepítésével. 

További információért kérjük, látogasson el az alábbi linkekre: 

• A Google Analytics leiratkozási böngésző bővítménye 

• A Google Analytics ügyfélszolgálata 

• Saját Google Analytics fiókom 

 

Böngésző vagy Eszköz Információ. Bizonyos információkat a legtöbb 

böngésző vagy az Ön eszköze automatikusan gyűjt, például a 

közeghozzáférés-vezérlő (Media Access Control, MAC) címét, a számítógép 

típusát (Windows vagy Mac), a képernyőfelbontást, az operációs rendszer 

nevét és verzióját, az eszköz gyártóját és modelljét, a nyelvet, az 

internetböngésző típusát és verzióját, valamint az Ön által használt 

Weboldal nevét és verzióját. Ezeket az adatokat a Weboldal megfelelő 

működésének biztosítása érdekében használjuk fel. 

Amennyiben a sütik vagy a hasonló eszközök használatával Személyes 

Adatok gyűjtése történik, erre a jelen Adatvédelmi Tájékoztató egyéb részei 

alkalmazandók. 

 

 

https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en-GB
https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en-GB
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en
https://support.google.com/analytics/answer/181881?hl=en
https://myaccount.google.com/intro?pli=1

