
COOKIE SZABÁLYZAT

Ez a weboldal a felhasználói élmény javítása, valamint a zavartalan
működés biztosítása érdekében sütiket (cookie-kat) használ. A sütik
kikapcsolása a böngésző beállításaiban lehetséges.

Az alábbi Süti szabályzat a Jogi nyilatkozatunk részét képezi.

Mi az a süti?

Ahhoz, hogy személyre szabott és interaktív módon tudjuk megjeleníteni
Önnek az oldalt, el kell tárolnunk bizonyos adatokat arra vonatkozóan,
hogy Ön hogyan használja a weboldalunkat. Ezek apró szövegfájlok,
úgynevezett sütik segítségével történik.

A sütik kisméretű fájlok, amelyek az Ön által használt számítógépre vagy
egyéb eszközre töltődnek le egy webszerverről. Az Ön webes böngészője
ezután minden egyes későbbi látogatás alkalmával visszaküldi ezeket a
sütiket a weboldalnak, így az felismeri Önt, és megjegyzi a beállításait
(például a felhasználói preferenciákat).

A sütikről és a működésükről részletesebben a
http://www.aboutcookies.org/ oldalon olvashat.

Amikor Ön ellátogat a weboldalunkra, az oldal folyamatosan adatot gyűjt
sütik és más eszközök segítségével. A jelen weboldal használatával Ön
elfogadja, hogy az oldal a jelen szabályzattal összhangban sütiket használ.
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Milyen sütiket használ az oldal, és miért?

Az általunk használt sütik egy része feltétlenül szükséges ahhoz, hogy Ön
navigálni tudjon az egyes oldalak között.

Emellett funkcionális sütiket is használunk, melyek segítségével
információkat gyűjthetünk arról, hogy Ön hogyan használja az oldalt, és
személyre szabhatjuk a weboldalt; így például meg tudjuk jegyezni az Ön
által kiválasztott nyelvet és térséget, valamint azt, hogy Ön kitöltött-e már
egy adott kérdőívet. Ezeket az adatokat titkosítva továbbítjuk, és nem
használjuk fel semmilyen más célra.

Ezen túlmenően analitikai eszközöket is használunk, ezáltal fel tudjuk
mérni, hogy mennyire népszerű az oldal tartalma, mi iránt érdeklődnek a
látogatóink, illetve hogyan javíthatnánk az oldal működésén. Emellett
használunk úgynevezett webjelzőket vagy “tracking pixeleket” is a
látogatók számának nyomon követésére, a statisztikai célú sütik
alkalmazásával pedig azt vizsgáljuk, hogy hány egyedi felhasználó látogat
el az oldalra, illetve milyen gyakran. Ezeket az adatokat kizárólag statisztikai
célra használjuk fel, és nem azonosítjuk név szerint a látogatókat.

A Google Analytics webstatisztikai rendszer által használt sütikről itt
olvashat: http://www.google.com/policies/technologies/types/

Jelen weboldalon marketing célú sütiket használunk, amelyek
segítségével személyre szabott és célzott hirdetések jeleníthetők meg az
oldal látogatói számára. Ads (Adwords) süti segítségével a Google
keresésben személyre szabott hirdetések jeleníthetők meg a látogató
részére. A remarketing süti segítségével a Google Display Hálózathoz
tartozó egyéb webhelyeken, valamint közösségi média hálózatokon
(Facebook, Instagram stb.)  és azok csatornáin a weboldal üzemeltetője a
szolgáltatásaival és termékeivel kapcsolatos termékeket jeleníthet meg a
jelen weboldal korábbi látogatói számára.

A marketing sütik nem tartalmaznak személyes információkat, és nem
alkalmasak az egyéni felhasználó azonosítására, egy részük azonban olyan
egyéni azonosítót tartalmaz - egy titkos, véletlenül generált számsort -
amelyet az Ön eszköze tárol, ezzel az Ön azonosíthatóságát is biztosítja. Az
egyes sütik működési időtartamát a leírásuk tartalmazza. A sütik
használatának jogszabályi háttere és az adatkezelés jogalapja a GDPR
Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján az Ön hozzájárulása.
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Google Ads (Adwords) süti:  Amikor valaki meglátogatja a weboldalt, a
látogató süti azonosítója hozzáadódik a remarketing listához. A Google
sütiket – például a NID és SID sütiket – használ a Google-termékekben, így
például a Google Keresésben látható hirdetések testreszabásához. Az ilyen
sütiket például arra használja, hogy megjegyezze az Ön legutóbbi
kereséseit, az egyes hirdetők hirdetéseivel vagy a keresési eredményekkel
való korábbi interakcióit, továbbá a hirdetők webhelyein tett látogatásait.
Az AdWords konverziókövetés funkciója sütiket használ. A hirdetésből
eredő értékesítések és egyéb konverziók követésére sütiket ment a
felhasználó eszközére, amikor az adott személy egy hirdetésre kattint. A
sütik néhány gyakori alkalmazási módja: a hirdetések kiválasztása annak
alapján, hogy mi a releváns az adott felhasználó esetén, a kampányok
teljesítményéről szóló jelentések tökéletesítése, és a felhasználó által már
megtekintett hirdetések megjelenítésének elkerülése.

További információt a Google sütikezeléséről itt találhat:
https://policies.google.com/technologies/ads

Facebook pixel (Facebook süti): A Facebook-képpont olyan kód, amelynek
a segítségével a honlapon jelentés készül a konverziókról, célközönségek
állíthatók össze, és az oldal tulajdonosa részletes elemzési adatokat kap a
látogatók honlap használatáról. A Facebook pixel segítségével a weboldal
látogatóinak személyre szabott ajánlatokat, hirdetéseket jeleníthet meg a
Facebook felületén.

A Facebook adatkezelési szabályzatát itt tanulmányozhatja:
https://www.facebook.com/privacy/explanation

Remarketing sütik: A korábbi látogatók vagy felhasználók számára a
Google Display Hálózaton található egyéb webhelyeken való böngészés,
illetve termékeivel vagy szolgáltatásaival kapcsolatos kifejezések
keresésekor jelenhetnek meg.

Weboldalunk a Google és Facebook remarketing követő kódjait használja,
amelyek sütiket alkalmaznak a felhasználó azonosításához. Weboldalunk
látogatóit, vásárlóit így később a Facebook oldalain személyre szabott
hirdetésekkel kereshetjük meg, illetve a Google Display hálózaton és egyéb
webhelyeken a termékeinkkel és szolgáltatásainkkal kapcsolatos
kifejezések keresésekor hirdetéseink megjelenhetnek.
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A sütik kezelése

Böngészők beállításai

A legtöbb böngésző segítségével megtekintheti, hogy milyen sütik aktívak
az Ön számítógépén, egyesével törölheti azokat, illetve egy adott oldal vagy
az összes weboldal sütijeit letilthatja. Felhívjuk figyelmét, hogy ha Ön az
összes sütit törli, akkor a weboldalon korábban megadott beállítások
elvesznek, így az is, ha Ön korábban jelezte, hogy engedélyezi a sütik
használatát, hiszen ehhez is egyfajta sütit kell használni. Ha bővebb
tájékoztatást szeretne kapni arról, hogy a böngészők beállításainak
módosításával hogyan tilthatja le a sütiket, látogasson el a
http://www.aboutcookies.org/ és a http://www.cookiecentral.com/faq/
címre.

Analitikai célú sütik kezelése (Google Analytics)

Ön bármikor úgy dönthet, hogy letiltja a weboldalakon belüli anonim
böngészési tevékenységet figyelő analitikai célú sütiket. Weboldalunk az
alábbi szolgáltatók sütijeit használja; a megfelelő hivatkozásra kattintva
bővebb tájékoztatást kaphat arról, hogyan tilthatja le az adott sütiket:

Google Analytics: http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html

Marketing célú sütik kezelése (Google és Facebook)

A marketing célú sütik a weboldal meglátogatása során kezelhetők jelen
fejezet beállítások részében leírtak szerint, továbbá a weboldalon kívül a
marketing platformokon biztosított alábbi módokon is:

Google: Ezek a sütik letilthatók, amennyiben felkeresi a Google hirdetési
beállítások kezelőjét (http://www.google.com/settings/ads?hl=hu) és követi
az ott található utasításokat. Ezt követően az Ön számára nem fognak
megjelenni személyre szabott ajánlatok.

Facebook: Ön bármikor leiratkozhat a Facebook remarketing listánkról a
Facebook felületén. A hirdetések jobb felső sarkában található X gomb
megnyomásával. Itt az "about this ad" linkre kattintva el lehet jutni egy
felületre, ahol ki lehet jelentkezni a remarketing listáról.

4

http://www.aboutcookies.org/
http://www.cookiecentral.com/faq/
http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html
http://www.google.com/settings/ads?hl=hu


Helyi megosztott objektumok, más néven flash sütik

A helyi megosztott objektumok, azaz a flash sütik hasonlóak a böngésző
sütikhez, azzal a különbséggel, hogy másfajta adatok tárolására is
alkalmasak. Az ilyen jellegű sütik beállításait a fentiekben ismertetett
módon nem lehet módosítani. Weboldalunk bizonyos részein ilyen típusú
sütiket használunk a videólejátszókkal kapcsolatos felhasználói
preferenciák elmentésére, ezért elképzelhető, hogy a használatuk nélkül a
videós tartalmak egy része nem tekinthető meg. Az ilyen jellegű sütik
beállításait csak manuálisan, az Adobe weboldalán lehet módosítani,
melynek címe:

http://www.macromedia.com/support/documentation/en/flashplayer/help/s
ettings_manager07.html

Közösségi gombok

Weboldalunk úgynevezett “közösségi gombokat” is használ, amelyek
lehetővé teszik látogatóink számára, megosszanak vagy könyvjelzővel
ellássanak egy adott oldalt. Ezek a hivatkozások tőlünk független közösségi
médiumokra mutatnak, amelyek adatot gyűjthetnek arról, hogy Ön az
Interneten, ezen belül a jelen weboldalon milyen böngészési
tevékenységet folytat. Ha bővebb tájékoztatást szeretne kapni arról, hogy
ezek a weboldalak hogyan használják fel az Önnel kapcsolatos
információkat, illetve ha szeretné letiltani vagy törölni az ilyen jellegű
adatokat, kérjük, olvassa el az érintett oldalak felhasználási feltételeit és
adatvédelmi szabályzatait.

Külső webes szolgáltatások

Oldalainkon időnként külső webes szolgáltatások segítségével jelenítünk
meg különféle tartalmakat. Erre például különböző képek, videók és
szavazások megjelenítéséhez van szükség. A közösségi gombokhoz
hasonlóan ez esetben sincs befolyásunk arra, hogy ezek a weboldalak,
illetve külső domének milyen adatokat gyűjtenek arról, hogy Ön miként
használja ezeket a beágyazott tartalmakat.
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E-mailes kommunikáció

Honlapunkon mindössze egy e-mail cím megadásával feliratkozhat
hírlevelünkre, amelyhez a MiniCRM rendszerét használjuk. A fentiek mellett
nyomon követhetjük azt is, hogy Ön megnyitotta- e, illetve továbbította-e a
tőlünk kapott e-mail üzeneteket, hogy a jövőben hasznosabb és
érdekesebb tájékoztatással tudjunk szolgálni. Amennyiben nem szeretné,
hogy adatokat gyűjtsünk arról, hogy Ön megnyitotta-e az általunk küldött
üzeneteket, úgy ebben az esetben le kell iratkoznia hírleveleinkről, mivel
nincs rá mód, hogy anélkül küldjünk e-mailes üzeneteket, hogy ilyen
jellegű adatokat gyűjtenénk. Leiratkozási link minden hírlevelünkben van,
illetve kérheti azt is, hogy manuálisan töröljük mailcímét a rendszerből.

A megadott e-mail címhez személyt nem társítunk, személyes adatokat
nem gyűjtünk. Az e-mail adatbázis adatkezelési azonosítója: 01833-0002

A jelen Süti szabályzatot bármikor saját belátásunk szerint módosíthatjuk,
illetve kiegészíthetjük. A szabályzat módosításával egyidejűleg az oldalon
látható “Utolsó módosítás” időpontját is frissítjük. A módosított Süti
szabályzat ettől az időponttól lesz érvényes Önre és az Ön adataira nézve.
Kérjük, rendszeresen ellenőrizze, hogy történt-e módosítás a jelen Süti
szabályzatban, így folyamatosan tájékozódhat arról, hogy miként
gondoskodunk az Ön adatainak védelméről.

2021. december 12.
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