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•  

Ez a weboldal a felhasználói élmény javítása, valamint a zavartalan 
működés biztosítása érdekében sütiket (cookie-kat) használ.

Az alábbi Süti szabályzat az Adatvédelmi nyilatkozatunk részét képezi. Cégünkről, valamint az 
általunk alkalmazott adatvédelmi eljárásokról az Adatvédelmi nyilatkozatunkban olvashat 
részletesebben.

Ahhoz, hogy személyre szabott és interaktív módon tudjuk megjeleníteni Önnek az oldalt, el kell 
tárolnunk bizonyos adatokat arra vonatkozóan, hogy Ön hogyan használja a weboldalunkat.  Ez 
apró szövegfájlok, úgynevezett sütik segítségével történik.  A sütik kisméretű fájlok, amelyek az 
Ön által használt számítógépre vagy egyéb eszközre töltődnek le egy webszerverről.  Az Ön 
webes böngészője ezután minden egyes későbbi látogatás alkalmával visszaküldi ezeket a 
sütiket a weboldalnak, így az felismeri Önt, és megjegyzi a beállításait.  A sütikről és a 
működésükről részletesebben a következő oldalakon olvashat:
http://www.youronlinechoices.com/hu/
http://www.aboutcookies.org/

Amikor Ön ellátogat a weboldalunkra, az oldal folyamatosan adatot gyűjt sütik és más eszközök 
segítségével.  A jelen Weboldal használatával Ön elfogadja, hogy az oldal a jelen szabályzattal 
összhangban sütiket használ.  

Milyen sütiket használ az oldal, és miért?

Munkatársaink, illetve szolgáltatóink analitikai eszközöket is használnak, ezáltal fel tudjuk mérni, 
hogy mennyire népszerű az oldal tartalma, mi iránt érdeklődnek a látogatóink, illetve hogyan 
javíthatnánk az oldal működésén.  Emellett használunk úgynevezett webjelzőket vagy "tracking 
pixeleket" is a látogatók számának nyomon követésére, astatisztikai célú sütik alkalmazásával 
pedig azt vizsgáljuk, hogy hány egyedi felhasználó látogat el az oldalra, illetve milyen gyakran. 
Ezeket az adatokat kizárólag statisztikai célra használjuk fel, és nem azonosítjuk név szerint a 
látogatókat.  

A jelen Weboldal nem használ hirdetési célú sütiket (ezek segítségével célzott hirdetések 
jeleníthetők meg az oldal látogatói számára. 

http://www.babanet.hu/files/adatvedelem_bn.pdf
http://www.babanet.hu/files/adatvedelem_bn.pdf
http://www.aboutcookies.org/
http://www.youronlinechoices.com/hu/


Ha bővebb tájékoztatást szeretne kapni arról, hogy milyen sütiket használunk, kérjük, vegye fel 
a kapcsolatot a webmesterrel. 

A sütik kezelése

Böngészők beállításai

A legtöbb böngésző segítségével megtekintheti, hogy milyen sütik aktívak az Ön számítógépén, 
egyesével törölheti azokat, illetve egy adott oldal vagy az összes weboldal sütijeit letilthatja. 
Felhívjuk figyelmét, hogy ha Ön az összes sütit törli, akkor a weboldalon korábban megadott 
beállítások elvesznek.  Ha bővebb tájékoztatást szeretne kapni arról, hogy a böngészők 
beállításainak módosításával hogyan tilthatja le a sütiket, látogasson el a 
http://www.aboutcookies.org/ és a http://www.cookiecentral.com/faq/ címre.

Analitikai célú sütik kezelése

Ön bármikor úgy dönthet, hogy letiltja a weboldalakon belüli anonim böngészési tevékenységet 
figyelő analitikai célú sütiket. Weboldalunk az alábbi szolgáltatók sütijeit használja; a megfelelő 
hivatkozásra kattintva bővebb tájékoztatást kaphat arról, hogyan tilthatja le az adott sütiket:

Google Analytics:http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html

Közösségi gombok

Weboldalunk úgynevezett "közösségi gombokat" is használ, amelyek lehetővé teszik látogatóink 
számára, megosszanak vagy könyvjelzővel ellássanak egy adott oldalt.  Ezek a hivatkozások 
tőlünk független közösségi médiumokra mutatnak, amelyek adatot gyűjthetnek arról, hogy Ön az 
Interneten, ezen belül a jelen Weboldalon milyen böngészési tevékenységet folytat.  Ha bővebb 
tájékoztatást szeretne kapni arról, hogy ezek a weboldalak hogyan használják fel az Önnel 
kapcsolatos információkat, illetve ha szeretné letiltani vagy törölni az ilyen jellegű adatokat, 
kérjük, olvassa el az érintett oldalak felhasználási feltételeit és adatvédelmi szabályzatait.

A jelen Süti szabályzatot bármikor saját belátásunk szerint módosíthatjuk, illetve kiegészíthetjük. 
A szabályzat módosításával egyidejűleg az oldal tetején látható "Utolsó módosítás" időpontját is 
frissítjük. A módosított Süti szabályzat ettől az időponttól lesz érvényes Önre és az Ön adataira 
nézve.   Kérjük, rendszeresen ellenőrizze, hogy történt-e módosítás a jelen Süti szabályzatban, 
így folyamatosan tájékozódhat arról, hogy miként gondoskodunk az Ön adatainak védelméről.
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