Cookie politika
Célunk a honlap funkcionalitásának javítása. Az ügyfeleink jobb megértése érdekében cookie-kat használunk. A
cookie-k az Ön által látogatott weboldalak által a számítógépén mentett, jelekből álló kis fájlok. A cookie-k
lehetővé teszik, hogy a weboldal ismételt látogatása esetén felismerje az előző látogatások felhasználói
beállításait.
Maga a cookie nem tartalmaz és nem is gyűjt semmilyen információt. Az internetes böngésző és a
meglátogatott szerver kapcsolata esetén segíthet beállítani a felhasználó nagyobb kényelmére szolgáló
szolgáltatást, pl. az előző vásárlások vagy beállítások megjegyzése útján.
A cookie-k a számítógép merevlemezére kerülnek mentésre, és az alábbiakat tartalmazzák:




A küldő szerver nevét
A cookie élettartamát
Értéket

A cookie-k nem vírusok, egyszerű szöveggel írt fájlok. Beállításuk nem teszi lehetővé azok indítását vagy
önindítását, másolását vagy más hálózatokba való terjedését. Tekintettel arra, hogy nem képesek ilyen
funkciókat ellátni, nem minősülnek vírusoknak.
A weboldalakon használt cookie-kat az internetes böngészőjében állíthatja be. Tudnia kell, hogy létezik egy
cookie fájl, amely alapján megjegyezzük a cookie-k Ön által megadott beállításait. Ebből az alábbi következik:
1. Ha Ön törli a számítógépén tárolt cookie-kat, az alapértelmezett beállításokat frissítenie kell.
2. Más számítógép, profil vagy böngésző használata esetén újra felkérjük az alapértelmezett beállítások
megadására.
Az általunk használt cookie-k az alábbi kategóriákba sorolódnak:

Feltétlenül szükséges cookie-k
A szükséges cookie-k feltétlenül szükségesek a weboldalak működéséhez. Nélkülük a honlap nem működik. A
cookie-k nem gyűjtenek Önről marketing célú információkat, és nem jegyzik meg az Ön internetes látogatásait.

Üzemeltetési cookie-k
Az üzemeltetési cookie-k a weboldalak funkcionalitásának javítására szolgálnak. Pl. azok a cookie-k, amelyek
megjegyzik az oldalakon felkeresett tartalmat. Ezek a cookie-k nem gyűjtenek olyan információkat, amelyek
alapján megállapítható lenne az Ön azonossága – az összes begyűjtött adat névtelen, és kizárólag a weboldal
optimalizálására szolgál. Ezenkívül megtudhatjuk azt is, mi érdekli a felhasználókat, így biztosíthatjuk a reklám
hatékonyságát (figyelem, ezeket az információkat nem használjuk hirdetések küldésére akkor, ha meglátogatja
a honlapunkat).
Felhívjuk a figyelmét, hogy Ön a honlapunk használatával automatikusan hozzájárul az üzemeltetési cookie-k
használatához.

Funkcionális cookie-k
A funkcionális cookie-k szolgáltatásnyújtásra vagy a beállítások megjegyzésére szolgálnak az Ön általi látogatás
maximális kényelmének biztosítása érdekében. Többek között például az Ön bejelentkezési adatairól van szó,
amelyeket az oldalon való előző regisztrálás során adott meg. A cookie-k megjegyezhetik az e-shop
bevásárlókosarába helyezett tételeket vagy például az űrlapok stb. esetében felmerülő hibákat. Jelen cookie-k
használata kizárólag az Ön beállításától függ. Kikapcsolásuk az ellenkező esetben nyújtott szolgáltatások vagy

támogatás elvesztését jelentheti. Ezenkívül nem kizárt, hogy a cookie-k kikapcsolását követően nem jegyezzük
meg, hogy az adott szolgáltatást Ön már korábban elutasította.

Reklám cookie-k
Ezek a cookie-k más cégek által nyújtott szolgáltatásokhoz kapcsolódnak. Például a "Tetszik" és "Megosztom"
gombokról van szó. Ezeket a szolgáltatásokat más cégek nyújtják a honlapunk Ön általi megtekintése alapján.
Ezek segítségével össze tudjuk Önt kapcsolni a közösségi hálózatokkal, a látogatásáról szóló adatok alapján
pedig más weboldalakról küldött hirdetéseket kaphat.
Jelen cookie-k használata kizárólag az Ön döntésén múlik. A cookie-k kikapcsolásával jelzi felénk, hogy nem
kíván szolgáltatásokra vonatkozó ajánlatokat kapni. Jelen cookie-k kezelését más cégek végzik, ezért
amennyiben Ön le szeretné tiltani azokat, olyan eszközöket használhat fel, amelyek az adott cégek weboldalain
állnak rendelkezésre.

Harmadik fél cookie-jai
A harmadik felek által beállított cookie-kat különböző szolgáltatások (pl. honlapelemzés, reklámcélok)
nyújtásához használjuk fel.
Az Európai Unió jogszabályai szerint a felhasználók számítógépére cookie fájlokat küldő szervezetek a cookie
fájlok weboldalakon való használatára vonatkozó világos és érthető tájékoztatást követően kötelesek kérni a
felhasználók előzetes hozzájárulását.

