Sütik (cookie-k) alkalmazása
A Szolgáltató weboldalain alkalmazott sütik:
Feltétlenül szükséges, munkamenet (session) sütik
Ezen sütik célja, hogy a látogatók maradéktalanul és zökkenőmentesen böngészhessék oldalunkat, használhassák
annak funkcióit, és az ott elérhető szolgáltatásokat. Az ilyen típusú sütik érvényességi ideje a munkamenet
(böngészés) befejezéséig tart, a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődnek a számítógépről,
illetve a böngészésre használt más eszközről.
Használatot elősegítő sütik
Az ilyen típusú sütik biztosítják, hogy a látogató weboldalunkkal kapcsolatos választásait, beállításait, használati
szokásait az oldal „megjegyezze” és ne kelljen azokat minden látogatáskor újra beállítania (e-mail cím, felhasználó
név). Ezek a sütik nem alkalmasak az Ön személyes beazonosítására, mivel sütik egyéb adatot nem tárolnak. Ezen
sütik a lejáratukig a látogató számítógépén vagy böngészésre használt más eszközén, annak böngészőjében
maradnak, illetve amíg a látogató nem törli őket.
Felhívjuk szíves figyelmét, hogy az „Elfogadom” gomb megnyomásával Ön 100 napra adja hozzájárulását a sütik
használatához, melynek elteltét követően a weboldal emlékeztetni fogja Önt a sütikről és ismét hozzájárulását
fogja kérni a sütik használatához.
Harmadik fél által elhelyezet sütik (analitika)
A Szolgáltató weboldalain alkalmazza a Google Analytics mint harmadik fél sütijeit is. A Google Analytics
statisztikai célú szolgáltatás használatával a Szolgáltató információkat gyűjt azzal kapcsolatban, hogy a látogatók
hogyan használják a weboldalakat, mint pl. hogy melyik oldalt nézték meg, a weboldal mely részére kattintottak,
hány oldalt kerestek fel, milyen hosszú volt az egyes látogatások/munkamenetek ideje. Ezek az adatok sem tudják
Önt személy szerint beazonosítani. Az adatokat a honlap fejlesztésének és a felhasználói élmény javításának
céljával használjuk fel. Ezen sütik szintén lejáratukig a látogató számítógépén vagy böngészésre használt más
eszközén, annak böngészőjében maradnak, illetve amíg a látogató nem törli őket. A Google Analytics szolgáltatás
sütikkel kapcsolatos további tudnivalóiról kattintva tájékozódhat.
A Szolgáltató weboldalai által használt sütikkel jelzőkkel kapcsolatos információk:
Biztonsági sütik
test_cookie 15 perc
Használatot elősegítő sütik
__unam 9 hónap
has_js munkamenet
cookie-agreed 100 nap
SESS......... 23 nap
Harmadik fél által elhelyezet sütik (analitika)
ga_ 2 év
gid_ 1 nap
gat_ 1 perc
pxcelBcnLcy munkamenet
pxcelPage_c010 7 nap
__stid 1 év
1P_JAR 1 hónap
CONSENT 20 év
NID 6 hónap

ab 1 év
IDE 1 év
DPR munkamenet
Maximális biztonság
A Szolgáltató oldalai a sütik engedélyezésével sem jegyeznek meg semmilyen azonosítót vagy jelszót, teljesen
biztonságosan használhatja weboldalunk online vásárlás szolgáltatását.
A sütik elfogadása
A sütik használatának elfogadása, engedélyezése nem kötelező, azonban felhívjuk szíves figyelmét, hogy a sütik
alkalmazásának megakadályozásával vagy a sütik törlésének következtében előfordulhat, hogy Ön nem lesz
képes honlapunk minden funkciójának vagy az elérhető szolgáltatásoknak teljes körű és zavartalan használatára,
illetve hogy a honlap az eredetitől eltérően fog működni az Ön számítógépén, más eszközén, böngészőjében.
A sütik ellenőrzése és kikapcsolása
A böngészők lehetőséget adnak a süti-beállítások megváltoztatására. A legtöbb böngésző alapértelmezettként
automatikusan elfogadja a sütiket, de ez megváltoztatható annak érdekében, hogy a beállítást követően
megakadályozza az automatikus elfogadást. Ilyen beállítás esetén a böngésző minden alkalommal felajánlja a
sütik beállításának választási lehetőségét.
Ha többet szeretne megtudni a böngésző beállításainak módosításáról, nézze át a böngésző utasításait vagy
súgóját.
A legtöbb böngésző menüsorában a „Segítség” funkció ad tájékoztatást arra vonatkozóan, hogy a Felhasználó
saját böngészőjében
- hogyan tudja letiltani a cookie-kat,
- hogyan fogadhat el új cookie-kat,
- hogyan adhat utasítást böngészőjének arra, hogy új cookie-t állítson be, vagy - hogyan kapcsoljon ki egyéb
cookie-kat.
A legnépszerűbb böngészők adatvédelmi beállításairól az alábbi linkeken tájékozódhat:
•
•
•
•
•
•
•

Google Chrome
Firefox
Microsoft Internet Explorer 11
Microsoft Internet Explorer 10
Microsoft Internet Explorer 9
Microsoft Internet Explorer 8
Safari

Amennyiben Felhasználó nem szeretné, hogy a Google Analytics a fenti adatokat az ismertetett módon és céllal
mérje, telepítse böngészőjébe az ezt blokkoló kiegészítőt: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

