Cookie tájékoztató
A Portál böngészése során cookie-kat, másnéven sütiket, azaz kisméretű egyedi
szöveges információs fájlokat helyezünk el az Ön számítógépének böngészőjében.
A cookie-kat abból a célból kezeljük, hogy többet megtudjunk az Ön információhasználati
szokásairól és így, javíthassuk szolgáltatásai színvonalát, valamint a Portál látogatása
során testreszabott oldalakat, marketing (reklám) anyagokat jelentessen meg.
Önnek nem köteles engedélyezni a cookie elhelyezését a számítógépén. Felhívjuk
ugyanakkor a figyelmét arra, hogy a cookie-k növelik a felhasználói élményt és a
funkcionalitást, illetve előfordulhat, hogy a cookie-k letiltása esetén egyes szolgáltatások
nem fognak megfelelően működni.

Milyen cookie-kat használunk?
Vannak olyan cookie-k, amelyeket mindenképpen tárolnunk kell, mert ezek nélkül a Portál
nem tud működni. Ezek az ún. technikailag szükséges sütik. Ezeket a sütiket az Ön
engedélye nélkül is jogosultak vagyunk használni.




az Ön által által rögzített adatokat tároló sütik: A böngésző bezárásával ezek a
cookie-k automatikusan törlődnek az Ön számítógépről. Ezek a cookie-k csak az Ön
számítógépének azonosítására szolgálnak, személyére vonatkozó információt nem
tárolnak.
felhasználói felület testreszabását segítő sütiket arra használjuk, hogy
weboldalakon keresztül tároljuk a szolgáltatással kapcsolatos azon felhasználó
preferenciákat, amelyek nem kapcsolódnak más állandó azonosítókhoz, így például
felhasználónévhez. (Például a kívánt nyelvre vonatkozó sütik).

Vannak olyan sütik, amelyeket kizárólag az Ön előzetes hozzájárulása esetén
használhatunk. Ezek az alábbiak:
Cookie-k a teljesítmény növeléséhez: Adatokat gyűjt arról, hogy Ön hogyan
használja a Portált. Google Analytics cookie-kat alkalmazunk, hogy minél jobban
megértsük felhasználóink viselkedését, jellemzőit: mely aloldalakat, milyen
rendszerességgel és mennyi időre látogattak meg. Ezek a cookie-k csak az Ön
számítógépét azonosítják, az adatok gyűjtése névtelen.
 Funkcionális cookie-k: Lehetővé teszik, hogy a Portál emlékezzen az Ön korábbi
beállításaira ezáltal nyújtva minél magasabb színvonalú, személyre szabott
szolgáltatást. Olyan személyes adatokat is tartalmazhat, amelyeket Ön adott meg az
oldalunkon.
 Célzott cookie-k: Lehetővé teszik, hogy célzott, releváns hirdetéseket jelenítsünk
meg az Ön számára. Továbbá ezek a cookie-k teszik lehetővé a közösségi
oldalakhoz történő csatlakozást is. Csak az Ön számítógépét azonosítják, az adatok
gyűjtése névtelen.
Használunk remarketing szolgáltatásokat, például a Google AdWords remarketing
szolgáltatást is, azért, hogy személyre szabott hirdetéseinket el tudjuk juttatni Önhöz.
Ezeket a sütiket Ön a Google hirdetési beállítások kezelőjében tilthatja le az ott található


utasítások szerint. A Google hirdetésekkel kapcsolatos adatvédelmi irányelveiről ide
kattintva tájékozódhat.

