A WEBHELYEN COOKIE-K HASZNÁLATÁRA VONATKOZÓ HOZZÁJÁRULÁS (a cookie-k
használatára vonatkozó figyelmeztetés a webhelyre történő első belépéskor azonnal megjelenik –
legvalószínűbb, hogy a képernyő alsó részén).

A webhelyen a lehető legjobb élmény biztosítása érdekében cookie-kat használunk. Ha Ön folytatja a
böngészést, azzal hozzájárul a webhelyünkön a cookie-k használatához. Ha nem fogadja el a cookie-kat,
akkor a továbbiakban nem fér majd hozzá a webhelyhez, vagy annak egyes részei esetleg nem működnek
majd megfelelően.
További információt itt talál: Cookie-k Használatáról Szóló Szabályzat
A figyelmeztetésben a továbbiakban két funkció jelenik meg: Folytatás / Nem járulok hozzá
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AZ ADOTT WEBHELYEN A “COOKIE-K HASZNÁLATÁRÓL SZÓLÓ SZABÁLYZAT”
TARTALMA

Mik azok a “cookie-k”)?
A “cookie-k” egyedi azonosítókként használt kisméretű adatfájlok. Az Ön böngészője tekintetében minden
egyes cookie egyedi. A cookie-k anonim információt tartalmaznak és azokat az Ön által böngészett
webhelyen tárolási szolgáltatásokat nyújtó szerver küldi az Ön számítógépére vagy mobiltelefonjára. Az
Ön eszköze tárolja ezeket, és csak ez a szerver találja meg illetve tudja kinyerni az adott cookie tartalmát.
Az Ön eszközére küldött cookie-kat a webhely Ön általi böngészése során frissített adatokkal együtt lehet
visszaküldeni a webhely szervereire.
A cookie-kat küldheti az Ön által meglátogatott webhely („saját cookie”) vagy az Ön által böngészett
webhely tulajdonosán kívüli szervezet („harmadik fél cookie”). Például azokat az Ön által böngészett
webhelyen tartalmat futtató másik webhely vagy egy független analitikát készítő társaság is elhelyezheti.
Az Ön által meglátogatott webhelyen más webhelyekről származó tartalom is lehet, és ezek a webhelyek
szintén elhelyezik a saját cookie-jaikat. A webhelyet is célzott hirdetések elhelyezése céljából
használhatják harmadik fél hirdetési hálózatok. Ezek a cookie-k képesek lehetnek nyomon követni az egyes
oldalak Ön általi böngészését.

Ez a webhely kétfajta cookie-kat használ:



Munkamenet cookie-k – A munkamenet cookie-k a böngészés ideje alatt ideiglenesen kerülnek
tárolásra és a böngésző bezárását követően kerülnek törlésre az Ön eszközéről.
Állandó cookie-k – Ezek az Ön számítógépén egy meghatározott ideig kerülnek tárolásra (általában
egy hónapig, egy évig vagy tovább) és a böngésző Ön általi bezárását követően nem kerülnek
törlésre. Az állandó cookie-k funkciója, hogy a böngészés ideje alatt azonosítsák az Ön preferenciáit,
pl. az Ön preferenciáinak elmentéséhez – azokra az Ön következő látogatásakor emlékeznek majd.

Miért használunk cookie-kat?
A cookie-kat a felhasználói élmény javítására használjuk oly módon, hogy azok lehetővé teszik a webhely
számára az Ön azonosítását a látogatásának idejére (a munkamenet cookie-k használatával) vagy a további
látogatásokra (az állandó cookie-k használatával). Az általunk használt cookie-k:
(a)

szükségesek lehetnek az Ön webhelyen történő mozgásához vagy egyes alapfunkciók nyújtásához;
vagy

(b)

a webhelyünk működését javíthatják, pl. az Ön preferenciáinak a tárolásával. Rögzítik az Ön
választásait (pl. a felhasználónevet vagy a nyelvet) és lehetővé teszik a számunkra azt, hogy Önnek
személyre szabott környezetet tudjunk nyújtani; vagy

(c)

segítségével a jobb felhasználói élmény nyújtása érdekében javíthatjuk a webhely teljesítményét. Az
ilyen cookie-k által nyújtott információ anonim jellegű, és segítségükkel megérthetjük, hogy a
látogatóink hogyan használják a webhelyünket, és ennek alapján hogyan javíthatjuk a tartalmunk
bemutatásának módját. Ezeket a szolgáltatásokat általában független méréseket végző és kutató
társaságok nyújtják és ezért ezek a cookie-k lehetnek harmadik fél cookie-k.

Ha nem használnánk cookie-kat, a webhelyünk minden új oldal megnyitásakor új látogatónak tekintené
Önt – pl. a bejelentkezési adatainak megadását követően a webhelyen belül egy új oldalra lépéskor a
webhely nem ismerné fel Önt és Ön nem tudna bejelentkezve maradni.
A cookie-k a webhelyünk hatékonyságának fenntartásához, valamint egy felhasználóbarát környezet
biztosításához szükségesek. Emiatt a cookie-k nem zárhatók ki külön-külön, és ezért a webhelyünk további
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böngészésével és az online szolgáltatásaink használatával Ön elfogadja, hogy az eszközén esetleg cookiekat helyezünk el.
A webhelyünk a viselkedés szerint célzott hirdetésekhez is használ cookie-kat, melynek révén
módosíthatjuk a hirdetéseinket és biztosíthatjuk, hogy azok az Ön számára relevánsak legyenek az Ön által
a webhelyünkön böngészett területek és az Ön IP címének földrajzi helye szempontjából. Ezeket a cookiekat a mi hozzájárulásunkkal harmadik fél hirdetési és kereskedelmi hálózatok használják.
Mit tegyen Ön, ha nem ért egyet a cookie-k használatával?
A cookie-k használatához a hozzájárulás önkéntesen adható. Ha Ön úgy kívánja, egyes cookie-kat kizárhat,
illetve kizárhatja az összes cookie-t, vagy törölheti a már elhelyezetteket. A cookie-k kezelésével
kapcsolatos részleteket és az egyes böngészőkben a kizárásukra fennálló lehetőségeket az alábbi helyeken
találja: www.aboutcookies.org; vagy
http://windows.microsoft.com/en-us/windows7/block-enable-or-allow-cookies (az Internet Explorer-hez);
vagy
http://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences (a Mozilla/Firefoxhoz);
https://support.google.com/chromeos/answer/95647?hl=en (a Chrome-hoz);
http://www.opera.com/help/tutorials/security/privacy/ (az Opera-hoz).
Önnek azonban szem előtt kell tartania, hogy a webhelyünk által küldött alapvető fontosságú, illetve a
webhely funkcionalitását vagy teljesítményét biztosító cookie-k kizárásával vagy törlésével a webhely
használata esetleg nem lesz lehetséges.
Ön megjelenítheti a webhelyünkön használt cookie-k típusát és ily módon megismerheti a cookie
beállítások módosításának vagy a webhelyünkön használt cookie-k kizárásának a módját.

Harmadik fél webhelyek
Ha Ön a partnereink webhelyeit használja, a meglátogatott webhelyek is elhelyezhetnek cookie-kat. Ezeket
a webhelyeket nem mi üzemeltetjük, és ezért nem mi ellenőrizzük azoknak a cookie-knak a telepítését. Ha
ezekről a cookie-król további információra van szüksége, látogasson el az adott harmadik fél webhelyére.

Milyen cookie-kat használunk?

Név

Lejárat

Ki fér hozzá az
adatokhoz
(mi vagy a harmadik
fél)

Leírás

a
böngészés
ideje vagy
60 nap

mi

ASP.NET azonosító cookie

ASP.NET_Session a
böngészés
Id

mi

ASP.NET a böngészés idejét azonosítja

Google

c:
https://developers.google.com/analytics/de
vguides/collection/analyticsjs/cookieusage

.ASPXFORMSA
UTH

ideje

Google analitika
készítő cookie-k
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Név

Lejárat

Ki fér hozzá az
adatokhoz
(mi vagy a harmadik
fél)

Leírás

Kentico cookie-k

változó

mi

további információ:
https://docs.kentico.com/k10/configuringkentico/adding-cookie-law-consent-toweb-pages/reference-kentico-cookies

fr

a
böngészés
ideje

facebook

Facebook hirdetés cookie

hubspotutk

változó

Hubspot, HotJar

további információ:
https://knowledge.hubspot.com/articles/kc
s_article/reports/what-cookies-doeshubspot-set-in-a-visitor-s-browser

HotJar cookie-k

változó

HotJar

további információ:
https://help.hotjar.com/hc/enus/articles/115011789248-Hotjar-Cookies

ssupp.geoloc
ssupp.chatid
ssupp.opened
ssupp.vid

a
böngészés
ideje

SmartSupp

a SmartSupp online chat egy
résztvevőjéről szóló adatok

__utmx
3 és több
__utmxx
hónap
_conv_v
_ga
km_ai
loc
mus
na_id
na_tc
notice_preferences
ssc
ssh
sshs
uiduvc

AddThis

az AddThis eszközön keresztül történő
megosztás elemzését szolgáló adatok

PREF
VISITOR_INFO1
_LIVE
YSC

YouTube

a webhelyünkön YouTube szolgáltatások
használatakor egy YouTube posztot
létrehozó cookie-k

6 hónap

a
böngészés
ideje

A fenti cookie-k mindegyikét kizárólag a jelen táblában meghatározott célra használják.
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