Süti (cookie) tájékoztató
A Weboldal látogatóinak számítógépét a rendszer egy ún. cookie-val azonosítja.
Ahhoz, hogy a Weboldalon minden tartalom megtekinthető legyen, a Felhasználó
részéről cookie-k engedélyezésére van szükség. Ennek megfelelően a Weboldal
egyes részeinek letöltésekor cookie-k kerülnek elhelyezésre a Felhasználó
számítógépén, melyek a Weboldal egyes funkcióinak működéséhez szükségesek.
A cookie-k olyan kisméretű szövegfájlok, melyeket a számítógép és a böngésző
elment. Ennek megtörténtéről a Felhasználó az Üzemeltetőtől nem kap további
értesítést.
A Weboldal kétféle cookie-t használ:
- Átmeneti (session) cookie: a session cookie-k a Felhasználó látogatása után
automatikusan törlődnek. Ezek a cookie-k arra szolgálnak, hogy az Üzemeltető
Weboldala hatékonyabban és biztonságosabban tudjon működni, tehát
elengedhetetlenek ahhoz, hogy a Weboldal egyes funkciói vagy egyes alkalmazások
megfelelően tudjanak működni.
- Állandó (persistent) cookie: Ezek a cookie-k hosszabb ideig (30 napig) kerülnek
tárolásra a böngésző cookie file-jában. Ennek időtartama attól is függ, hogy a
Felhasználó az internetes böngészőjében milyen beállítást alkalmaz. Ezek az adatok
az Üzemeltető részéről azt a célt szolgálják, hogy azonosíthassa a látogatói
csoportokat a megtekintett tartalom szerint (pl. felugró ablak induláskor).
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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.

