A Cookie-k (sütik) meghatározása
A cookie (süti) egy rövid szöveg, amelyet a felkeresett webhely a felhasználó böngészőjébe küld el. Segítségével
a webhely megjegyzi a látogatással kapcsolatos információkat, például a felhasználó által használt nyelvet és
egyéb beállításokat. Ezáltal gördülékenyebbé válhat a következő látogatás, és könnyebb lesz a webhely
használata.
E tájékoztató értelmében felhasználónak minősül a jelen weboldalra érkező látogató.
Milyen sütik fordulhatnak elő?
-Feltétlenül szükséges cookie-k (sütik):
Ezen cookie-k (sütik) a weboldal működéséhez szükségesek. Ezek azt segítik elő, hogy a felhasználó a weboldalon
való látogatása során zavartalanul tudjon böngészni. Ezen cookie-k (sütik) érvényességi ideje a munkamenet
lejártáig, azaz a böngésző bezárásáig tart, ezt követően a cookie-k (sütik) törlődnek a felhasználó által a
böngészéshez használt eszközről.
Ugyancsak feltétlenül szükséges cookie-nak (sütinek) minősül a weboldal adatvédelmi jogi kötelezettségeinek
teljesítéséhez, valamint a weboldalon található űrlapok működéséhez szükséges bővítmény által alkalmazott
cookie (süti).
A Cookie (süti) tájékoztatóra vonatkozó adatvédelmi áttekintés keretében a felhasználó a weboldalon tett
látogatásakor rendelkezhet a felugró ablakban arról, hogy csak a szükséges cookie-k (sütik) alkalmazásához járul
hozzá, vagy valamennyi cookie-t (sütit) elfogadja. A beállítás során elfogadott cookie-k (sütik) a beállítás
mentését követően a lejáratig a böngészésre használt eszközön maradnak. A cookie (süti) beállítások
érvényességi ideje 30 nap. A felhasználó bármikor módosíthatja az ezen sütikre vonatkozó beállításait a
weboldal alján lévő ablakra kattintva.
-Egyéb, a weboldal egyes funkcióihoz kapcsolódó cookie-k (sütik):
Ezen cookie-k (sütik) alkalmazása a weboldal bizonyos funkcióinak használatához kapcsolódik, céljuk pedig a
weboldal használata tekintetében végzett technikai és/vagy tartalmi jellegű fejlesztési tevékenység, továbbá a
felhasználói élmény javítása. Ezen cookie-k (sütik) a lejáratukig, vagy a felhasználó általi törlés időpontjáig a
böngészésre használt eszközön maradnak.
A jelen weboldalon előforduló funkcionális cookie-k (sütik):
–A webanalitika céljából alkalmazott cookie (süti):
Az adatkezelő a látogatottság mérésére statisztikai adatgyűjtést célzó bővítményt (Google Analytics) használ. Ez
azt a célt szolgálja, hogy a weboldal tulajdonosai pontosabb képet kapjanak a látogatók tevékenységeiről. A
látogatottság mérését célzó bővítmény cookie-kat (sütiket) használ a látogatottság méréséhez szükséges
statisztikai adatok előállításához szükséges információk gyűjtése céljából, de ezek az adatok nem alkalmasak a
felhasználó egyéni beazonosítására. A látogatottság mérésével kapcsolatban nem kerül sor a felhasználó IPcímével kapcsolatos adatgyűjtésre sem az egyes felhasználók IP-címeinek anonimizálása okán.
A látogatottság mérésére szolgáló bővítmény fejlesztője a látogatottság mérése során adatfeldolgozónak
minősül és mint ilyen, az adatkezelő nevében és utasításai szerint a látogatottságra vonatkozó adatokat gyűjti,
valamint azok alapján statisztikát készít.
Harmadik fél által elhelyezett cookie-k (sütik):
–Egyéb beágyazott tartalmakhoz kapcsolódó cookie-k (sütik):

Jelen weboldal külső forrásból származó beágyazott tartalmakat (pl. videók, képek, cikkek stb.) is megjeleníthet.
A külső forrásból származó beágyazott tartalmak úgy viselkednek, mintha a felhasználó meglátogatna egy másik
honlapot. Ezek a webhelyek lehetséges, hogy adatokat gyűjtenek a látogatókról, sütiket vagy harmadik féltől
származó követőkódot használnak, esetleg figyelik a beágyazott tartalmakkal kapcsolatos felhasználói
viselkedést.
A jelen weboldal által alkalmazott cookie-k (sütik):
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WordPress témája használja.
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tartalom
szerkesztéséhez
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Ezt a cookie-t a Google
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weboldal és annak oldalai
látogatottságának méréséhez,
valamint
a
felhasználók
weboldalon
végzett
böngészési tevékenységének
statisztikai célú méréséhez
szükséges.

2 év

_ga

funkcionális

Ezt a cookie-t a Google
Analytics használja. Célja, hogy
kiszámítsa a weboldalon a
látogatói,
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vonatkozó adatokat, valamint
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Ezt a cookie-t a Google
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információkat gyűjtsön arról,
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Ezt a cookie-t a Google
Analytics használja. Célja a
felhasználók
megkülönböztetése.
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