COOKIE (SÜTI) TÁJÉKOZTATÓ
(www.szepkartyam.hu)
Jelen Cookie (süti) tájékoztatóban arról adunk információt, hogy www.szepkartyam.hu weboldal
(továbbiakban: Weboldalunk/Weboldal) üzemeltetője a Mediator Group Kft. (székhelye: 1034
Budapest, Bécsi út 58.) milyen cookie-kat (azaz sütiket) használ és a Weboldal felhasználójának,
látogatójának milyen választási lehetőségei vannak a sütikkel kapcsolatban.
1. Mi a cookie (süti)? Hogyan telepítjük a “sütiket”?
A cookie-k - a továbbiakban: süti vagy sütik - kis adatcsomagok, amelyeket a böngészője/informatikai
eszköze ment el, amikor a weboldalakat, köztük a mi Weboldalunkat is meglátogatja.
A sütiket a weboldalak általában a felhasználói élmény javítására használják oly módon, hogy a
weboldal vagy kizárólag a látogatás idejére (“Munkamenet” sütik, amelyek a böngésző bezárásakor
törlődnek) vagy ismételt látogatások során (“Tartós” sütik) „megjegyzi” a felhasználót.
2. Weboldalunk az alábbi sütiket használja
Tájékoztatunk, hogy bármely általunk használt jelen tájékoztatóban megjelölt sütiket nem használjuk
a személyed közvetlen azonosítására alkalmas információk tárolására.
Feltétlenül szükséges sütik
Ezek a sütik elsősorban az oldal megfelelő működéséhez szükségesek. Ezen túl analitikai mérésekre,
illetve az oldalon futó hirdetések megjelenítésére szolgálnak. Ez segít nekünk abban, hogy hatékony
online szolgáltatást tudjunk biztosítani Önnek. Ezeket “Saját sütiknek” hívjuk.
A feltétlenül szükséges sütik az alábbiak:
Süti neve
Cél
_ga
Alapvető Analitikai Adatok
_gat
Alapvető Analitikai Adatok
Collect
Alapvető Analitikai Adatok
_gid
Alapvető Analitikai Adatok
3. SÜTI ELFOGADÁSA ÉS TÖRLÉSE
Tájékoztatjuk, hogy a Weboldalunk első alkalommal történő látogatása során megjelenő tájékoztató
ablakban a süti elfogadásával azt fogadja el, hogy a használt böngészőjében, informatikai eszközén a
Weboldal üzemeltetőjének a süti használatát engedélyezte. Ha a sütik használatát nem kívánja
elfogadni, úgy egyrészt ezt megteheti a Weboldalon a weboldalra történő első látogatás alkalmával.
Amennyiben a sütiket elfogadta, úgy ezt követően a böngészőjében a sütik elhelyezését letilthatja
valamennyi sütire vonatkozóan, valamint az egyes sütiket a saját böngészőjéből is törölheti.
Ha letiltja a sütiket, előfordulhat, hogy nem tudja használni a Weboldal valamennyi szolgáltatását,
illetve bizonyos tartalmak vagy funkciók nem lesznek elérhetőek.
Ennek módja minden egyes böngészőnél más és más. Általában ezen beállításokról a böngésző
„Beállítások” „adatvédelem” menüpont alatt tájékozódhat. Ha nem kíván sütiket fogadni a
Weboldalunkról, de más oldalakról elfogadja azokat, beállíthatja úgy is a böngészőjét, hogy mindig
kapjon értesítést, mielőtt egy sütit mentene el az eszközére/böngészőjére. A további információkért,
kérjük tekintse meg a böngészőjének “Segítség” vagy „Súgó” menüpont alatti tájékoztatóját is.
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Ha többet szeretne tudni, úgy további információkat olvashat a https://ec.europa.eu/info/cookies_hu
valamint a http://www.aboutcookies.org weboldalakon.
Tájékoztatjuk, hogy a weboldal üzemeltetője jogosult a jelen Cookie (süti) tájékoztatót egyoldalúan
módosítani. A módosított rendelkezések, annak hatályba lépését követően alkalmazandók.
Budapest, 2019. május 24.
Mediator Group Kft.
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