“Cookie” figyelmeztetés
Ebben tájékoztatóban a "cookie" (süti) kifejezést az elektronikus hírközlési magánéletről szóló uniós
irányelv hatálya alá tartozó sütikre és más hasonló technológiákra használjuk.
Mi az süti?
A sütik kicsi szövegfájlok, amelyeket a meglátogatott webhely hoz létre, amelyek tartalmaznak adatokat.
A látogatók számítógépén tárolják őket, hogy a felhasználók hozzáférjenek különböző funkciókhoz.
Weboldalaink mind munkamenetes sütiket, mind a nem munkamenetes sütiket használják.
A munkamenet-süti átmenetileg tárolódik a számítógép memóriájában, miközben a látogató a
webhelyet böngészi. Ez a süti törlődik, amikor a felhasználó bezárja a webböngészőt vagy bizonyos idő
elteltével (ami azt jelenti, hogy a munkamenet lejár).
Egy nem munkamenetes cookie marad a látogató számítógépén, amíg törlődik.

Miért használunk sütiket?
Sütiket azért használunk, hogy többet tudjunk meg arról, látogatóink miként lépnek kapcsolatba
tartalmainkkal, és segítenek nekünk abban, hogy javuljon a felhasználói élményük a weboldalunk a
látogatás során.

A webhely funkciói és tartalma
A megosztás funkciót a látogatók használhatják arra, hogy javasoljanak a weboldalakat és tartalmakat a
közösségi hálózatokon, például a Facebookon. A sütik tartalmazhatnak információt a megosztás funkció
használatáról is – bár nem egyénre szabottan – a weboldal használhatóságának érdekében. Ha viszont
nem fogadja el a sütit, nem tárol ilyen információt.
Webhelyeink egyes elemei harmadik fél funkcióit is használhatják, például amikor az oldalon YouTube
videót vagy linket ágyazunk be. Ezek a videók vagy linkek (vagy más harmadik féltől származó tartalom)
harmadik féltől származó sütiket tartalmazhatnak. Ezek elfogadását illetően a harmadik fél tájékoztatója
a mérvadó.

Web elemzés
Ez a weboldal a süteket használó Google Analytics szolgáltatást használja. Összesítetten a sütik tárolják
hogyan használják a látogatók a webhelyet, beleértve a megjelenő oldalak számát, melyik oldalról
érkezett a látogató, valamint a látogatások száma, hogy javítsa a webhelyet és biztosítsa a megfelelő
felhasználói élményt. Ha nem fogadja el a sütiket, semmilyen információ nem kerül rögzítésre.

Hogyan utasíthatom el és törölhetem a cookie-kat?
Nem használunk cookie-kat, hogy személyes azonosításra alkalmas adatot gyűjtsünk egy látogatóról.
Ezzel együtt visszautasíthatja vagy blokkolhatja az Orbico vagy harmadik fél által beállított sütiket
böngésző beállításaiban. További részleteket a böngésző “Súgó” funkciójában talál.
Kérjük, vegye figyelembe, hogy a böngészők alapértelmezésben elfogadják a sütiket, ha nem kíván
sütiket használni, előfordulhat, hogy törölnie kell azokat.
A cookie-k használatáról a mobiltelefon-böngészőkben és a cookie-k elutasításáról vagy törléséről a
mobiltelefon kézikönyvében olvashat.
Ne feledje azonban, hogy ha elutasítja a cookie-k használatát, akkor előfordulhat, hogy egy-egy funkció
nem fog megfelelően működni.

