Cookie tájékoztató
1. Mi az a cookie (süti)?
A cookie (süti) egy információ csomag, amely a weboldal meglátogatásakor az Ön
számítógépén rögzül egy elkülönített könyvtárban, és ott előre meghatározott
ideig tárolódik. A minél jobb felhasználói élmény érdekében a cookie-k például
megjegyzik az Ön beállításait, illetve statisztikai adatokkal szolgálnak a weboldal
fejlesztéséhez.
2. Milyen cookie-kat használunk?


A működéséhez alapvető cookie-k: A weboldal egyes szolgáltatásainak
(pl. belépéshez kötött szolgáltatások, online kötés) használatához
szükséges munkamenet cookie-k. 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.



Cookie-k a teljesítmény növeléséhez: Adatokat gyűjt arról, hogy Ön
hogyan használja weboldalunkat. 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 weboldal emlékezzen az
Ön korábbi beállításaira - mint pl. új biztosítás kötésekor a legutóbb
megadott adatok - 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.

3. Mire használjuk a cookie-kat?


A látogató beállításainak, használati szokásainak rögzítésével az oldalon
való navigáció és ezáltal a honlap használatának megkönnyítése.



A felhasználói élmény javítása, azáltal, hogy információt gyűjtünk arról,
hogy a látogató hogyan használja a weboldalt, mely oldalait látogatja vagy
használja leggyakrabban. Így megtudhatjuk, hogyan biztosítsunk még jobb
felhasználói élményt, ha ismét meglátogatja oldalunkat.



Statisztikák gyűjtése, melyek elemzése segíti megérteni azt, hogy a
látogatók hogyan használják a website mellett a további online
szolgáltatásokat, amelyeket ezáltal tovább fejleszthetünk.



A weboldal továbbfejlesztése, majd finomhangolása a látogatói igényeknek
megfelelően.



Célzott hirdetések elhelyezése, hogy a látogató számára a leginkább
releváns ajánlatokat jelenítsük meg.

4. Cookie-k és adattárolás:
A cookie-k használata során összegyűjtött adatok olyan módon vannak tárolva,
hogy azokhoz jogosulatlan személyek nem férhetnek hozzá, továbbá az adatok
harmadik fél számára nem kerülnek átadásra. A személyes adatokat nem őrizzük
meg hosszabb ideig, mint ami azoknak a céloknak a teljesítéséhez szükséges,
amelyek érdekében a személyes adatokat gyűjtöttük, kivéve, ha az alkalmazandó
jogszabályok értelmében azokat hosszabb ideig kell megőriznünk.
Weboldalunkon az adatvédelemről bővebben itt olvashat, ez a tájékoztató
tartalmazza az adatkezeléssel, tárolással és adatvédelemmel kapcsolatos
legfontosabb információkat.
5. Cookie beállítások a felhasználó böngészőjében.
Ön a saját böngészőjében engedélyezheti vagy letilthatja a cookie-k mentését a
számítógépére, továbbá törölheti az eddig elmentett cookie-kat.
Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a cookie-k letiltásával a weboldal egyes
funkcióinak felhasználói élménye csökkenhet (pl. nem tárolódnak az űrlapokon
korábban megadott adatok).
Ha többet szeretne megtudni arról, hogy böngészője milyen cookie-kat használ,
kérjük, látogasson el az Ön által alkalmazott böngészőnek megfelelően az alábbi
weboldalak egyikére:
Google

Chrome:

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en

Mozilla Firefox:https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookieswebsite-preferences
Safari:http://support.apple.com/kb/PH5042
Windows Internet Explorer: http://support.microsoft.com/kb/196955
Amennyiben a weboldal látogatásánál mobil készüléket használ, az alábbi
oldalakon tájékozódhat:
Android:http://developer.android.com/reference/android/webkit/CookieManager.
html
Blackberry:http://help.blackberry.com/en/
Opera:

http://www.opera.com/help/tutorials/security/privacy/

Safari iOS:http://support.apple.com/kb/PH5042
Kérjük, vegye figyelembe, hogy a fenti szolgáltatók tájékoztatóikat a fenti linken
olvashatókhoz képest bármikor jogosultak módosítani, illetve azt nem kötelesek
magyar nyelven közzétenni.

