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Cookie-k (sütik) használata a niarz.com weboldalon
Azon a weboldalnak, amelyeket az Európai Unió országain belül működtetnek, cookiek használatához, és a felhasználó számítógépén vagy egyéb eszközén történő
tárolásához a felhasználók hozzájárulását kell kérniük. Az alábbiak során tájékoztatjuk
Önt az általunk használt cookie-król és a használatuk céljáról.
Mi a cookie (süti)?
A cookie egy kisméretű fájl, mely csak betűket és számokat tartalmaz, és ami egy
felhasználó számítógépén, mobiltelefonján vagy egyéb, Internetes hozzáférést
biztosító eszközén tárolható. A cookie egy információcsomag, amelyet az adott
webszerver küld a böngészőnek, majd a böngésző visszaküld a szervernek minden, a
szerver felé irányított kérés alkalmával. A sütik „passzívak”, azaz nem tartalmaznak
futtatható állományokat, vírusokat, illetve kémprogramokat (spyware), valamint nem
férnek hozzá a felhasználó merevlemezének adataihoz.
A sütik lehetővé teszik a felhasználó Internetezésre használt eszközének felismerését,
és ezáltal releváns, a felhasználó igényeihez igazított tartalom megjelenítését. A sütik
a felhasználó számára egyszerűbb böngészést biztosítanak, és elősegítik, hogy a
társaságunk a felhasználó számára minél kényelmesebb szolgáltatásokat nyújtson, úgy
mint az online adatbiztonsággal kapcsolatos igények vagy a releváns reklámok.
Mindemellett anonim statisztikák elkészítéséhez is használhatóak, melyek értékes
információkkal szolgálnak társaságunknak a felhasználók oldalhasználati szokásaival
kapcsolatosan. A kapott statisztikai eredményeket felhasználva tudjuk az oldal
szerkezetét és tartalmát az igényeknek megfelelően alakítani, mindezt a felhasználók
anonimitásának megőrzése mellett.
Weboldalunkon fellelhető cookie-k
Weboldalunk kétféle sütit használ: időszakosat valamint állandót. Előbbiek olyan
ideiglenes fájlok, melyek a bejelentkezett időszak végéig vagy az alkalmazás
(böngésző) bezárásáig maradnak a felhasználó eszközén. Az állandó cookie-k pedig a
paraméterükben meghatározott ideig (vagy manuális törésükig) vannak jelen a
felhasználó eszközén.
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Weboldalunk az alábbiak érdekében alkalmaz a cookie-kat







Weboldal teljesítménymérés
Böngészés-elemzés
Geotargeting
Feliratkozási szokások mérése
Megfelelő termékek ajánlása
Releváns reklámszolgáltatások megjelenítése

A cookie-k tartalmáról
Többségében a sütik hatékony működéséhez nem szükségesek a személyes adatok,
így az esetek döntő többségében a cookie nem azonosítják az adott felhasználót. A
cookie-k használata során összegyűjtött személyes adatok kizárólag olyan célból
használhatók fel, hogy bizonyos funkciók használatát megkönnyítsék a felhasználó
számára. Ezek az adatok olyan módon vannak tárolva, hogy azokhoz jogosulatlan
személyek nem férhetnek hozzá.
A cookie-k törlése
A böngészőprogramok főszabály szerint engedélyezik a sütik elhelyezését az eszközre,
azonban ez módosítható a böngésző beállítások menüjében és akár blokkolható is.
Mindez azonban az oldal működését negatívan befolyásolhatja.
Az egyes böngésző-típusokkal kapcsolatos beállításokhoz az alábbi hivatkozásokra
kattintva talál segítséget:






Internet Explorer: https://support.microsoft.com/hu-hu/help/196955/how-toset-and-customize-cookies-settings-in-internet-explorer-5
Firefox:https://support.mozilla.org/t5/Cookies-and-cache/Cookies-Informationthat-websites-store-on-your-computer/ta-p/1483?redirectlocale=enUS&redirectslug=Cookies
Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en
Safari: https://support.apple.com/kb/PH5042?locale=hu_HU

A felhasználó hozzájárulása
A honlap böngészésével a felhasználó elfogadja, hogy cookie-kat helyezzünk el az infókommunikációs eszközén abból a célból, hogy elemezni tudjuk, hogyan használja
honlapunkat. Hogyha nem egyezik bele, hogy cookie-kat használjunk, amikor ezen az
oldalon böngészik, előfordulhat, hogy weboldalunk nem fog teljeskörűen működni.
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Hasznos linkek
Az alábbi oldalakon többet is megtudhat a cookie-król és azok felhasználásáról:



https://www.microsoft.com/info/cookies.mspx
http://www.allaboutcookies.org/

Az alábbi oldal pedig részletesen taglalja az online adatvédelmi és viselkedés alapú
hirdetési formákkal kapcsolatos tudnivalókat:
http://www.youronlinechoices.com/hu/
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