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Mi az a cookie (süti)?
A cookie-k (sütik) olyan kis információs fájlok, amelyek lehetővé teszik, hogy egy weboldal a
felhasználó böngészési szokásairól adatokat rögzítsen. A legtöbb internetes oldal idestova 20
éve használ ilyen cookie-kat, mert ezek hozzájárulnak a felhasználói élmény kényelmesebbé
tételéhez. A cookie-k segítségével az oldal személyre szabott szolgáltatásokat nyújthat (például
megjegyzi az adott felhasználó számára érdekes tartalmakat). Az így rögzített adatok egyéb
személyes adatokkal nem kapcsolhatók össze, nem fogunk tudni Téged beazonosítani, csupán
lehetőségünk lesz a weboldallal kapcsolatos statisztikák elkészítésére. Ezen statisztikák
segítségével tudunk számodra is hasznos változtatásokat végezni a honlapon.
A honlap megtekintése során a technikai működés miatt a következő, böngészője által minden
esetben elküldött adatok szerepelhetnek a kiszolgáló statisztikáinkban: böngésző típusa és
verziója, operációs rendszer, hivatkozó URL-cím (korábban megtekintett webhely), a
hozzáféréshez használt számítógép IP-címe, valamint a látogatás dátuma és időpontja.

Milyen típusú cookie-kat (sütiket) használunk?
Funkció és időtartam alapján is különböző típusú sütik léteznek. Vannak ideiglenes cookie-k
(munkamenet cookie / session cookie), amelyek a böngésző bezárásakor törlődnek és állandó
cookie-k, amelyeket a böngésző nem töröl, hanem törlésig vagy érvényességük lejártáig aktívak
maradnak (attól függően, hogy a honlap üzemeltetője milyen élettartamot adott meg az adott
sütinek). Vannak továbbá nélkülözhetetlen cookie-k / funkcionális cookie-k,
melyek szükségesek az oldal funkcióinak biztosítására (ezek tiltásával az oldal bizonyos
funkciói nem fognak megfelelőképpen működni!), teljesítmény cookie-k, melyek az oldal
használatáról illetve a felhasználó tevékenységéről gyűjtenek információt és személyes
azonosításra nem alkalmasak, de információt szolgáltatnak a böngésző típusáról, a monitor
felbontásáról, a weboldal bejárásának módjáról. Céljuk, hogy olyan adatokat szolgáltassanak a
weboldal tulajdonosának, amelyekkel az oldal működését, minőségét javíthatják. Illetve vannak
a marketing célú cookie-k, melyek célja, hogy a weboldalhoz köthető hirdetések minél inkább
a látogató igényeihez és érdeklődéséhez igazodjanak.
A cookie-t a felhasználó törölheti saját számítógépéről, illetve letilthatja böngészőjében
azok telepítését, alkalmazását, ugyanakkor a cookie-k letiltása a böngésző használati
komfortját befolyásolhatja, illetve a weboldal működési problémáit eredményezheti.
A cookie kezelésére általában a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében az Adatvédelem
beállításai alatt, cookie megnevezéssel van lehetőség.

Mennyiben befolyásolják a cookie-k a személyes adataid védelmét?
A cookiek által gyűjtött adatokat kizárólag a felhasználói élmény növelése, valamint az egyedi
felhasználói beállítások szerinti működés érdekében használjuk fel úgy, hogy illetéktelen
személyek ne juthassanak hozzá. Harmadik félként kizárólag a Béke-Bíró Közvetítő és

Szolgáltató Bt.-vel szerződött partneri kapcsolatban álló, marketing vagy informatikai
tevékenységet végző személyek láthatják ezeket az adatokat.

Cookie-k (sütik) tiltása
A cookie-kat a böngésző hozza létre, és tárolja, így a böngészőn belül van lehetőség a tiltásukra.
Azt viszont figyelembe kell venni, hogy a tiltott cookiekkal a megszokott weboldalaknál
megvan az esély hogy nem fognak megfelelően működni.
A cookie-k letiltására vonatkozó információkat keresse a böngészője Súgójában.
Google Analytics tiltása böngésző pluginnel: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
Cookie-k
tiltása
böngészőben: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=hu

Chrome

Cookie-k tiltása Firefox böngészőben: https://support.mozilla.org/hu/kb/sutik-engedelyezesees-tiltasa-amit-weboldak-haszn
Cookie-k tiltása Internet Explorer
hu/windows-vista/block-or-allow-cookies

böngészőben: http://windows.microsoft.com/hu-

A Weboldal tartalmazhat olyan információkat, különösen reklámokat, amelyek olyan harmadik
személyektől, reklámszolgáltatóktól származnak, akik nem állnak kapcsolatban a Weboldallal.
Előfordulhat, hogy ezen harmadik személyek is elhelyeznek cookie-kat, web beacon-okat a
felhasználó számítógépén, vagy hasonló technológiákat alkalmazva gyűjtenek adatokat annak
érdekében, hogy a felhasználónak a saját szolgáltatásaikkal összefüggésben címzett
reklámüzenetet küldjenek. Ilyen esetekben az adatkezelésre az ezen harmadik személyek által
meghatározott adatvédelmi előírások az irányadóak, és az ilyen adatkezelés tekintetében
semmilyen felelősséget nem vállalunk.

