Süti tájékoztató
A sütik kisméretű szöveges fájlok, egyedi azonosítót tartalmaznak, amelyek a számítógépén
vagy a mobil eszközében tárolódnak, így a Felhasználó által használt eszköz felismerhető
lesz, amikor egy bizonyos weboldalt meglátogat, vagy valamely applikációt használ. A sütiket
csak az adott oldal látogatásának időtartamára lehet használni, vagy annak mérésére, hogy a
Felhasználó időről időre hogyan használja a szolgáltatást és a tartalmat. A sütik segítenek a
Weblap és a mobil applikációkban használt fontos jellemzők és funkciók megjelenítésében.
A Felhasználó Weblapon tett látogatása során automatikusan begyűjthetők a látogatására
vonatkozó adatok harmadik fél által üzemeltetett szolgáltatás által (Google Analytics), ezek
például azon honlap domain neve, amelyről a Felhasználót a Weblapra irányították, a kereső,
az operációs rendszer típusa, az IP cím, az Felhasználó azonosítója, egyéb információk,
amiket a http protokoll továbbít.
A Weblapban felhasznált süti fájlok nem károsak sem a Felhasználó, sem az általa felhasznált
számítógép/végberendezés számára, éppen ezért javasoljuk, hogy ne kapcsolják ki azok
kiszolgálását a böngészőikben.
A Weblapban felhasznált süti fájlok:
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A Felhasználó módosíthatja a süti fájlok felhasználásának módját a böngészőn keresztül, ezen
belül blokkolhatja vagy törölheti azokat, amelyek a Weblapból (és más internetes portálról)
származnak. Ebből a célból módosítani kell a böngésző beállításait. A törlés módja az
alkalmazott böngészőtől függően eltérő. A süti fájlok eltávolítási módjára vonatkozó
információk megtalálhatók a kiválasztott böngésző "Súgó" lapján.
További információk a süti fájlokról, megtalálhatók az alábbi főbb böngésző oldalakon:







Google Chrome
Microsoft Edge
Mozilla Firefox
Microsoft Internet Explorer
Opera
Apple Safari

A süti fájlok mobiltelefonon vagy más mobil berendezésen történő irányítására vonatkozó
részletes információk megtalálhatók az adott telefonkészülék vagy mobil berendezés
Felhasználói kézikönyvében/használati utasításában.
A süti fájlok adott berendezésen való alkalmazásának korlátozása lehetetlenné teszi, vagy
nagymértékben megnehezíti a Weblap megfelelő használatát, például, emiatt lehetetlenné
válhat a bejelentkezés időszakának fenntartása.
Mivel a Társaság nem használ, olyan sütit amelyhez a Felhasználó hozzájárulása szükséges,
ezért a Felhasználót kizárólag tájékoztatjuk a sütik alkalmazásáról.
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