COOKIE TÁJÉKOZTATÓ
Hogyan telepítjük a “sütiket”
A cookie-k („sütik”) kis méretű adatcsomagok, amelyeket az Ön böngészője ment el, amikor a
weboldalakat, köztük a mi weboldalunkat látogatja. A sütiket a weboldalak általában a felhasználói
élmény javítására használják oly módon, hogy a weboldal vagy kizárólag a látogatás idejére
(“Munkamenet” sütik, amelyek a böngésző bezárásakor törlődnek) vagy ismételt látogatások során
(“Tartós” sütik) „megjegyzi” a felhasználót.
A sütiket nem használjuk az Ön személyének közvetlen azonosítására alkalmas információk tárolására.
Ugyanakkor tájékoztatjuk, hogy az olyan adatok, mint pl. a sütiazonosítók vagy az IP/MAC-címek
személyes adatoknak minősülnek. Amennyiben személyes adatoknak minősülő adatokat kezelünk, ezt
mindenkor az Adatkezelési tájékoztatónkkal összhangban tesszük.
A weboldalunk az alábbi fajta sütiket használja:
Feltétlenül szükséges sütik
A sütiket azért telepítjük, hogy segítsenek megismerni, hogyan navigálnak a felhasználók a
weboldalunkra és azon belül, és hogy biztosítsanak egyes szolgáltatásokat az oldalon, amelyek
hasznosak lehetnek az Ön számára (például nyelvi vagy nyomtatási beállítások). Ez segít nekünk abban,
hogy hatékony online szolgáltatást tudjunk biztosítani Önnek. Ezeket “Saját sütiknek” hívjuk.
A feltétlenül szükséges sütik az alábbiak:
Süti neve
moove_gdpr_popup
wpml_referer_url
icl_current_language

Cél
A sütik használatának
elfogadásának tényét tárolja.
A frontend-en lekérdezett
utolsó URL-t tárolja.
A kiválasztott nyelvi verziót
tárolja.

Érvényességi idő
365 nap
24 óra
24 óra

Teljesítményhez kapcsolódó sütik
Harmadik felek sütijeit is felhasználhatjuk (“Külső sütik”) az Ön által a mi weboldalunkat közvetlenül
megelőzően felkeresett weboldalak vagy keresési kifejezések nyomon követésére, vagy hogy adatokat
gyűjtsünk arról, hogy miként használják a látogatók a weboldalt. Erre a célra a Google Analyticset
használjuk. A Google Analytics a saját sütijeit használja. Ezek a sütik nem gyűjtenek olyan adatokat,
amelyek a látogatót azonosítják. Az ezen sütik által gyűjtött adatokat összesítik, ennélfogva azok
anonimak. Kizárólag arra használjuk, hogy javítsuk az oldal működését. A Google Analytics sütijeiről
itt
tudhat
meg
többet: https://developers.google.com/analytics/resources/concepts/gaConceptsCookies. A Google
Analytics alkalmazását a weboldalunkon történő böngészése alatt elkerülheti, ha letölti és telepíti az
ezen a linken elérhető böngészőbővítményt: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en-GB.
A teljesítményhez kapcsolódó sütik az alábbiak:
Süti neve
Cél
_ga, _gat, _gid
Ezeket a cookie-kat a "Google
(és esetenként továbbiak)
Analytics" eszköz helyezi el az
eszközén, amit arra használunk,
hogy megértsük, a látogatóink
milyen tartalmakat találnak
hasznosnak a weboldalunkon. Az
anonim módon gyűjtött és a
Google Inc. szerverein tárolt
információ tartalmazza pl. azt,
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Érvényességi idő
_ga 2 év
_gid
24 óra
_gat
1 perc

DSID

IDE

hogy meglátogatta
weboldalunkat, hogy hogyan
érkezett weboldalunkra és
melyik oldalakat tekintette meg.
Előfordulhat, hogy a Google Inc.
szervere az Európai Unión vagy
az EGT-n kívül helyezkedik el (pl.
az Egyesült Államokban).
DoubleClick retargetingre,
optimalizálásra és riportingra
használt süti.
Hirdetésre használt süti, a
hirdetések testreszabásában
segít.

azonnal lejár

390 nap

Közösségi oldalak sütijei
Ezeket a sütiket akkor használják, amikor Ön összekapcsolja a fiókját vagy a tartalmunkkal foglalkozik
valamelyik közösségi oldalon, mint pl. a YouTube-on. Tájékoztatjuk, hogy ezekről a sütikről bővebb
tájékoztatást az alábbi linken találhat:
https://policies.google.com/privacy?hl=hu
A közösségi oldalakon használt sütik az alábbiak:
Süti neve
APISID
CONSENT
HSID
LOGIN_INFO
PREF
SAPISID
SID
SIDCC
SSID
VISITOR_INFO1_LIVE
YSC
dkv
s_gl
Hogyan tilthatja le a sütiket
Ha nem akar sütiket kapni, megváltoztathatja böngészőjének beállításait. Ennek módja minden egyes
böngészőnél más és más. Ha nem kíván sütiket fogadni a weboldalunkról, de más oldalakról elfogadja
azokat, beállíthatja úgy is a böngészőjét, hogy mindig kapjon értesítést, mielőtt egy sütit mentene el
az eszközére. Kérjük, a további információkért tekintse meg a böngészője “Segítség” menüpontját.
Kérjük, hogy harmadik fél sütijei tekintetében a harmadik félnél tájékozódjanak az adatkezeléssel
kapcsolatban, ugyanis a harmadik fél adatkezelésére nincsen ráhatásunk.
Ha többet szeretne tudni, további információkat talál itt: www.youronlinechoices.com
Ha letiltja a sütiket, előfordulhat, hogy nem tudja használni az oldal bizonyos szolgáltatásait, illetve
bizonyos tartalmak vagy funkciók nem elérhetők.
Jelen tájékoztató magyar és angol nyelven készült, ha eltérő rendelkezés lenne a két verzió között, úgy
a magyar nyelvű az irányadó.
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