
Weboldallal kapcsolatos adatvédelmi nyilatkozat és 

adatkezelési szabályzat - tájékoztató 

 

Cookie (süti) használatról: 

A cookie-k („sütik”) olyan rövid szöveges fájlok, amelyeket a megtekintett honlapok helyeznek el a 

számítógép böngészőjében.  

A cookie-k nem csatlakoznak az Ön rendszeréhez, és nem károsítják az Ön fájljait. 

 

A cookie-k lehetnek „állandó” vagy „ideiglenes” cookie-k. Az állandó cookie-t a böngésző egy 

meghatározott időpontig tárolja, feltéve, hogy azt a felhasználó korábban nem törli, az ideiglenes 

cookie-t azonban a böngésző nem tárolja, az a böngésző bezárásával automatikusan törlődik. 

 

Annak érdekében, hogy weboldalunk a lehető leghatékonyabban működjön, mi is cookie-kat 

használunk. A cookie-k által egy honlap felismeri a visszatérő felhasználókat, valamint lehetővé teszik 

számunkra, hogy adatokat gyűjtsünk felhasználóink viselkedéséről, például arról, hogy Ön melyik 

országban csatlakozott weboldalunkhoz, milyen böngésző szoftvert és operációs rendszert használ, 

mi az IP-címe, milyen oldalakat tekintett meg honlapunkon, mely funkciókat használta. Személyes 

azonosításra alkalmas adatokat nem gyűjtünk, kivéve, ha azokat Ön önként adja meg. Az adatokat 

honlapunk továbbfejlesztéséhez, látogatottságunk elemzéséhez, reklámstratégiánkhoz használjuk fel. 

 

Amennyiben a süti (cookie) elhelyezéséhez Ön nem járul hozzá, azt a saját böngészőjében elvégzett 

beállítások (tiltás, visszavonás) útján teheti meg. Ebben az esetben ez bizonyos szolgáltatások 

igénybevételét korlátozhatja vagy megakadályozhatja. 

 

Hirdetésekkel kapcsolatos információk: 

Külső szolgáltatók, amilyen a Google, cookie-k használatával jelenítenek meg hirdetéseket, a 

felhasználónak a webhelyet érintő korábbi látogatásai alapján. A Google által használt DART cookie 

lehetővé teszi, hogy a Google és partnerei a hirdetéseket az Ön webhelyén és az internet egyéb 

helyein végzett látogatásaik alapján jelenítsék meg a felhasználók számára. 

A felhasználók kikapcsolhatják a DART cookie használatát, ha felkeresik a hirdetésleiratkozási oldalt. 

(Arra is lehetőség van, hogy a külső szolgáltatók cookie-használatáról való leiratkozáshoz a 

felhasználókat a Network Advertising Initiative leiratkozási oldalára irányítja.) Ezen a webhelyen a 

Google szolgáltat fizetett hivatkozásokat, linkeket a weboldalra látogatóknak. A látogatók 

leiratkozhatnak a cookie-k némelyikéről (ha nem is mindegyikéről) a Network Advertising Initiative 

leiratkozási webhelyén: www.networkadvertising.org/managing. 

Mi az a DoubleClick DART cookie? 



A DoubleClick DART cookie-t a Google használja a partnereinek webhelyén megjelenő hirdetéseknél, 

például az AdSense hirdetéseket megjelenítő vagy a Google által jóváhagyott hirdetési hálózatokban 

részt vevő webhelyek hirdetéseinél. Ha a felhasználók ellátogatnak valamely partner webhelyére, és 

akár megtekintenek egy hirdetést, akár rá kattintnak egy hirdetésre, egy cookie kerülhet az adott 

végfelhasználó böngészőjébe. Az ilyen cookie-kból gyűjtött adatokat a rendszer arra használja fel, 

hogy segítse a megjelenítőket a hirdetések jobb kiszolgálásában és kezelésében webhelyeiken és az 

interneten. 

 

Más weboldalakra mutató linkek: 

Ezen a webhelyen más weboldalakra mutató linkek és utalások találhatók. Felhívjuk a figyelmet arra, 

hogy ezen weboldalunkhoz tartozó szervezetünk, társaságunk hatásköre nem terjed ki a más 

webhelyek által alkalmazott sütikre és követő technológiákra, és ez a szabályzat más webhelyekre 

nem vonatkozik. 

 

Általános Információk: 

Jelen weboldal, ahol ezt az adatvédelmi nyilatkozatot, szabályzatot, tájékoztatót olvassa a jelenlegi 

felhasználó, (továbbiakban: weboldalunk, weboldal) oldalain és aloldalain megjelenő adatok, 

információk, feltételek kizárólag tájékoztatási célt szolgálnak, azok teljességéért, pontosságáért 

felelősséget nem vállalunk. A weboldalunkon elhelyezett információkért, illetve a weboldalunkról 

elérhető további más tulajdonban lévő weboldalak információiért felelősséget nem vállalunk és nem 

ellenőrizzük a tartalmi helyességét, helyt-állóságát, illetve aktualitását. 

A weboldalunk megtekintésével, letöltésével a látogató elfogadja a weboldalunkon elhelyezett 

adatvédelmi nyilatkozat feltételeit, meghatározott pontjait. Amennyiben nem ért egyet 

feltételeinkkel a weboldalt hagyja el és ne látogassa. A Weboldalunk teljes tartalma szerzői 

jogvédelem alatt áll. A weboldalunk előzetes írásbeli engedélye nélkül tilos a weboldalunkon 

található képi, illetve írásos tartalom egésze, vagy csak egy részének bármely formában történő 

másolása, átruházása, terjesztése, reprodukció létrehozása. Ezenkívül a nyilvánosság számára 

elérhetővé tenni, nyomtatott formában tárolni, amennyiben a személyes használat mértékét 

meghaladja. 

A weboldalunk, illetve annak tulajdonosa(i) olyan károkért nem tartozik, nem tartoznak felelősséggel, 

amelyek a weboldal használatával, hiányosságaival, hibáival, használhatatlanságával, rosszindulatú 

vírusok, tartalmak, adatátviteli hibáiból adódnak. Továbbá harmadik személy által publikált, 

információk, fájlok, irományok, nyomtatott anyagok, amelyek a weboldalunkkal kapcsolatban 

hozhatóak. A weboldalunkhoz, -ra, illetve a weboldal kapcsolati elérhetőségeire eljuttatott személyes 

adatokat csak kapcsolattartás céljából használjuk fel. Továbbá az Ön által engedélyezett 

weboldalunkon feltüntetett 3. személy részére juttatjuk el az ide látogató kérésére. Az adatvédelmi 

irányelvek felelőse a weboldal domain címének igénylője. 



A weboldalunkra látogató felhasználó, elfogadja, hogy a weboldalon feltüntetett partnerek, linkek 

tulajdonosai felhasználhatják a személyes adatait üzletszerzés céljából. További tájékoztatás: Ip 

címét, és internetes elérhetőségeit a weboldalunk látogatása alkalmával a böngészőn keresztül 

tárolhatja a szerver kiszolgáló információ technológiai rendszere, különböző forgalmi, látogatottsági 

statisztikák készítése, rosszindulatú vírusok, tartalmak, támadások beazonosítása végett és az adatok 

feldolgozása céljából az adatfeldolgozó információ technológiai rendszer, vagy személy részére 

átadja. 

 

Kapcsolatfelvétel: 

Ha Önnek bármilyen kérdése, megjegyzése vagy aggodalma van ezzel a cookie / süti használati, 

adatvédelmi szabályzattal vagy a webhely adatgyűjtési eljárásaival kapcsolatban, kérjük, lépjen 

kapcsolatba velünk a honlapunkon található elérhetőségeink egyikén, illetve az esetlegesen 

megtalálható kapcsolati űrlapjainkon. 


