
 
 
 
Társaságunk honlapja – számos más honlaphoz hasonlóan – a honlap megfelelő használata, a 
felhasználói élmény növelése, valamint marketing kommunikáció optimalizálása érdekében 
cookie-kat (sütiket) használ, amelyhez a honlap első látogatásakor az Ön kifejezett előzetes 
hozzájárulását kéri Társaságunk. Kérjük, hogy a hozzájárulása megadása előtt figyelmesen olvassa 
el az alábbiakat. 

 
A cookie-k (sütik) olyan, a böngészője által ideiglenesen az Ön böngészésre használt eszközén 
tárolt adatok, amelyek társaságunk honlapjának használata során kerül(het)nek az Ön eszközére. 
Ez magában foglalja az Ön IP címét, a böngészője típusát, az eszköze operációs rendszerének 
jellemzőit, a látogatás időtartamát, az Ön által meglátogatott oldalt, al-oldalt, használt funkciót, 
valamint a holnapon eltöltött időt. A cookie-k (sütik) nem tartalmaznak személyes adatokat és 
nem alkalmasak az Ön, azaz az egyéni felhasználó azonosítására, nem kerülnek összekapcsolásra 
személyes adattal. A cookie-k (sütik) kisméretű fájlok, nem károsítják az Ön eszközét és nem 
tartalmaznak semmiféle vírust, vagy kártevőt. A cookie-k (sütik) egy része a honlap bezárása után 
automatikusan törlése kerül, míg más részük hosszabb ideig tárolásra kerül az Ön eszközén attól 
függően, hogy a böngészőjében Ön milyen beállítást alkalmaz. 

 
Társaságunk honlapja kizárólag olyan saját cookie-kat (sütiket) használ, amelyek a honlap 
működéséhez szükségesek és átmeneti jellegűek. A honlap ezen felül partner cookie-kat (sütiket) 
[is] használ, amelyeket a különböző szolgáltatásokkal megbízott partnereink működtetnek honlap 
analitika, illetve személyre szabott marketing kommunikáció céljából. A honlap az alábbi partner 
cookie-kat (sütiket), illetve más hasonló programokat használja: 
 

Google Analytics szolgáltatása. 
 

A cookie-k (sütik) elfogadása, engedélyezése nem kötelező, azok használatát korlátozhatja, illetve 
meg is akadályozhatja, azonban ilyen esetben előfordulhat, hogy nem tudja használni a honlap 
egyes funkcióit. Önnek a böngészője beállításai megváltoztatásával lehetősége van az Ön által 
meglátogatott weboldalakon engedélyezni, illetve tiltani a cookie-kat (sütiket). Kérjük, hogy 
amennyiben le kívánja tiltani a cookie-kat (sütiket), úgy nézze át a böngészője használati 
útmutatóját, illetve súgóját és tegye meg az ehhez szükséges lépéseket. 

 
 
Az adatszolgáltatás önkéntes, melynek jogalapját az Info tv. 5. § (1) bekezdés a.) pontja biztosítja.  
 
 
 
 


