Informació

Süti (cookie) tájékoztató

Az adatokat a Szolgáltató nem használja arra, hogy a Felhasználót személyesen azonosítsa.
A cookie-k a Felhasználó személyének azonosítására nem alkalmasak, és a munkamenet
idején élnek.

A böngésző cookie beállításai

A cookie-k telepítése megakadályozható ugyan a böngésző megfelelő beállításaival, ebben az
esetben viszont előfordulhat, hogy a weboldal bizonyos funkciói esetleg nem használhatók a
maguk teljességében.

Ha a cookie beállításait szeretné kezelni, vagy letiltani a funkcióról azt a saját informatikai
eszközén megteheti a böngészőjében. A böngésző eszköztárától függően találhatóak meg a
cookie-k/sütik/követési funkciók elhelyezkedései, általában azonban az Eszközök azon belül a
Beállítások azon belül az Adatvédelem beállításai alatt állíthatja be, hogy milyen követési
funkciókat engedélyez vagy tilt meg az informatikai eszközén.

A Weboldal a Google Inc. („Google”) Google Analytics rendszerét használja a
látogatottságának elemzésére.

A Google Analytics rendszere ún. „cookie-kat” - egyszerű, rövid, kisméretű szöveges fájlokat tárol el az Ön informatikai eszközén és ezek segítségével elemzi a weboldalunk látogatottságát,
segítve ezzel a weboldalunk fejlesztését a felhasználói élmény fokozása érdekében.

A „cookie-ban” rögzített, weboldal látogatottságára vonatkozó adatok (a látogatás időpontjával
és az Ön IP címével együtt) a Google USA szervereire kerülnek átvitelre és letárolásra. A
Google arra használja ezeket az adatokat, hogy az Ön honlap-látogatási szokásait kiértékelje,
jelentéseket állítson össze ezekről a weboldal üzemeltetője számára, valamint arra, hogy
egyéb, a weboldallal és az internet használatával kapcsolatos szolgáltatásokat nyújtson.
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A weboldal használatával a felhasználó kifejezetten beleegyezik, hogy a Google feldolgozhatja
az előzőekben ismertetett módon a weboldal használatából eredő adatokat.

Azok a felhasználók, akik nem szeretnék, hogy a Google Analytics jelentést készítsen a
látogatásukról, telepíthetik a Google Analytics letiltó böngészőbővítményt. Ez a kiegészítő arra
utasítja a Google Analytics JavaScript-szkriptjeit (ga.js, analytics.js, and dc.js), hogy ne
küldjenek látogatási információt a Google számára. Emellett azok a felhasználók, akik
telepítették a letiltó böngészőbővítményt, a tartalmi kísérletekben sem vesznek részt.

Ha le szeretné tiltani az Analytics webes tevékenységét, keresse fel a Google Analytics letiltó
oldalát ( http://tools.google.com/dlpage/gaoptout ), és telepítse a bővítményt böngészőjéhez. A
bővítmény telepítéséről és eltávolításáról további tájékoztatásért tekintse meg az adott
böngészőhöz tartozó súgót.

Amennyiben további információra van szüksége a Google cookie-kkal kapcsolatban, úgy az
alábbi elérhetőségen talál bővebb tájékoztatást: https://www.google.com/policies/technologies/
cookies
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