Értesítés a sütik használatáról
Weboldalunk sütiket használ. Az általunk használt sütitípusokkal és felhasználásuk céljával
kapcsolatos részletes információkat illetően tekintse át alábbi Sütikkel kapcsolatos
szabályzatunkat. A jelen weboldal további használatával Ön jóváhagyja a sütik használatát.
Sütikkel kapcsolatos szabályzat
Mi az a süti (cookie)?
A süti (cookie) egy betűkből és számokból álló kisméretű szöveges fájl, amelyet az Ön
számítógépén, illetve mobil eszközén tárolódik, amennyiben engedélyezi. Ezek a sütik
segítséget nyújtanak számunkra, hogy az oldal böngészése során meg tudjuk Önt
különböztetni a többi felhasználótól, hogy a weboldal megfelelően működhessen, továbbá
hogy minél teljesebb élményben lehessen része, valamint az oldal tökéletesítéséhez is
hasznosak. A sütik önmagukban nem gyűjtenek a számítógépen, illetve mobil eszközön vagy
a fájlokban tárolt adatokat, valamint azokon keresztül a weboldal üzemeltetőihez nem jut el
Önről semmilyen információ, azt kizárólag az Ön számítógépe, illetve mobil eszköze tárolja
és fér hozzá.
Ön az internetböngészőjében vagy harmadik fél által biztosított szoftveren keresztül
blokkolhatja vagy akár le is tilthatja a sütiket, azonban a weboldal bizonyos részeinek
használatánál mindez nehézségeket okozhat, vagy akár az oldal teljes működésképtelenségét
is eredményezheti.
A jelen weboldal további használatával Ön a 2003. évi C. törvény 155. § (4) bekezdése szerint
jóváhagyja a sütik használatát és tárolását az Ön számítógépén, illetve mobil eszközén.
A sütik használatának célja
A sütik számos feladatot látnak el, amelyek közül weboldalunkon azt a feladatot látják el,
hogy az Ön böngészője emlékezzen arra, hogy a weboldalt meglátogatta és kitöltötte a
kérdőívet. Ezek a sütik az oldalunkon tett látogatását, a megnyitott oldalakat, valamint a
linkeket követik figyelemmel, amelyekre rákattintott. Ezen információkat arra használjuk,
hogy a kérdőívet minden felhasználó csupán egyszer tudja kitölteni, így a megadott válaszok
alapján készülő statisztika alapját képező válaszok különböző emberektől származzanak, azaz
az adatok ne legyenek hibásak.
Mire szolgálnak az egyes sütik a weboldalon?
Ha a weboldal használatával hozzájárult a cookie-k használatához, a böngésző cookie-kat
tárol az Ön számítógépén, illetve mobil eszközén.
A weboldal üzemeltetője sütit az előző pontban foglaltak szerint alkalmaz a weboldal
üzemeltetéséhez.
Kérjük, vegye figyelembe, hogy harmadik felek (többek között a hirdetési csatornák és külső
szolgáltatók, például a webes forgalmat elemző szolgáltatások) szintén használhatnak sütiket,
amelyeket nem a weboldal üzemeltetője ellenőriz. Az ilyen sütik valószínűleg teljesítménnyel
kapcsolatos sütik vagy célmeghatározó sütik lehetnek.

Hogyan lehet törölni/kikapcsolni a cookie-kat?
Ha szeretné visszavonni hozzájárulását, a böngészője cookie beállításai között bármikor
megteheti a sütik letiltásával és/vagy eltávolításával. Ne feledje, hogy ezáltal az addig tárolt
információk is tartósan törlődnek.
Minden böngésző lehetővé teszi a cookie beállításainak változtatását. Általában a böngészők
„Beállítások” menüiben találhatóak a cookie-kal kapcsolatos beállítások. A cookie-k
beállításával kapcsolatban további információt általában az egyes böngészők „Súgó”
menüjében talál.
Viszont nagyon fontos, hogy mivel a cookie-k célja weboldalunk használhatóságának és
folyamatainak megkönnyítése, a cookie-k alkalmazásának megakadályozása vagy törlése
esetén előfordulhat, hogy Ön a továbbiakban nem lesz képes weboldalunk funkcióinak teljes
körű használatára, illetve hogy a weboldal a tervezettől eltérően fog működni böngészőjében.

