A cookie-házirendről
Ez a cookie-házirend elmagyarázza, hogy mik a cookie-k és hogyan használjuk
őket. Olvassa el ezt a házirendet, hogy megértse, milyen cookie-kat
használunk, és hogyan használjuk őket, vagyis a cookie-k segítségével gyűjtött
információkat, valamint az információk felhasználásának módját és a cookiebeállítások használatát. További tudnivalók a személyes adatok
felhasználásáról, tárolásáról és megőrzéséről: Adatkezelési tájékoztató.
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Tudjon meg többet arról, hogy kik vagyunk, hogyan lehet velünk kapcsolatba
lépni és hogyan kezeljük az adatvédelmi irányelveinkben a személyes
adatokat.
Az Ön hozzájárulása kizárólag
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Mik a cookie-k ?
A cookie-k olyan kis méretű szövegfájlok, amelyeket kis mennyiségű
információ tárolására használnak. A cookie-k tárolása az Ön eszközén
történik, amikor a webhely betöltődik a böngészőjébe. Ezek a cookie-k
segítenek abban, hogy a weboldal megfelelően működjön, biztonságosabbá
tegye a webhelyet, jobb felhasználói élményt nyújtson, és segítsen a webhely
működésének elemzésében.
Hogyan használjuk a cookie-kat ?
A legtöbb oldalhoz hasonlóan weboldalunk első és harmadik fél által készített
cookie-kat használ, számos célra. Az elsődleges cookie-k többnyire
szükségesek ahhoz, hogy a webhely megfelelő módon működjön, és nem
gyűjtenek személyes adatokat.
A weboldalunkon használt harmadik féltől származó cookie-kat elsősorban
arra használják fel, hogy megértsék, hogyan működik a webhely, és a
felhasználók hogyan használják az oldalt.
Milyen típusú cookie-kat használunk ?
Alapvető: Egyes cookie-k elengedhetetlenek az oldalon található szolgáltatások
működéséhez. Lehetővé teszik számunkra a felhasználói munkamenetek
fenntartását és a biztonsági fenyegetések megelőzését. Nem gyűjtenek vagy
tárolnak személyes adatokat. Például ezek a cookie-k lehetővé teszik, hogy
biztonságosan bejelentkezhessen a felhasználói fiókjába.
Hogyan módosíthatom a cookie beállításokat ?
Ha úgy dönt, hogy később a böngészési munkamenet során megváltoztatja a
beállításait, kattintson a képernyő jobb alsó sarkában található “Adatvédelmi

és cookie-házirend” fülre. Ekkor ismét megjelenik a beleegyezési értesítés,
amely lehetővé teszi a beállítások megváltoztatását vagy a hozzájárulásának
visszavonását.
Emellett a különböző böngészők különböző módszereket biztosítanak a
weboldalak által használt cookie-k blokkolásához és törléséhez. A cookie-k
letiltásához / törléséhez módosíthatja a böngésző beállításait. Ha többet
szeretne megtudni a cookie-k kezeléséről és törléséről, látogasson el a
következő webhelyre: wikipedia.org, www.allaboutcookies.org.

