SÜTI TÁJÉKOZTATÓ
(Utolsó frissítés időpontja: 2019. június 17.)
MILYEN SÜTIKET HASZNÁLUNK?
Honlapunk sütiket használ, hogy megkülönböztesse Önt Honlapunk más felhasználóitól. Ennek
segítségével Ön könnyebben böngészhet Honlapunkon, és a sütik segítenek minket Honlapunk
fejlesztésében is.
A süti egy olyan betűkből és számokból álló, kis fájl, amelyet a mi szerverünk küld és az Ön
böngészőjében vagy az Ön számítógépének merevlemezén tárolunk, ha Ön ehhez hozzájárul.
Általában arra szolgál, hogy azonosítson egy felhasználót, ha az a felhasználó a Honlapra lép.
Rögzíti a Honlap meglátogatásának tényét és más, a látogatással kapcsolatos információt is
tartalmaz.
Az alábbi sütifajtákat használhatjuk.
•

Feltétlenül szükséges sütik. Ezek a sütik elengedhetetlenek a Honlap működéséhez.
Többek között ezek teszik lehetővé, hogy Honlapunkon a védett területekre is be tudjon
jelentkezni. Ezt a típusú sütit nem lehet letiltani.

•

Analitikai/teljesítményt biztosító sütik. Ezekkel azonosítjuk és számoljuk a látogatók
számát, valamint ezek mutatják meg, hogyan mozognak a látogatók Honlapunk használata
közben. Ennek segítségével a Honlap működését javíthatjuk, például segítünk a
felhasználóknak, hogy könnyen megtalálják, amit keresnek.

•

Működőképességet biztosító sütik. Ezek a sütik segítenek Önt felismerni, amikor újra
ellátogat Honlapunkra. Így személyre szabhatjuk a tartalmunkat, nevén szólíthatjuk Önt,
és megjegyezhetjük a beállításait (például, hogy milyen nyelvet vagy régiót választott
korábban).

•

Célzott működést biztosító sütik. Ezek a sütik rögzítik, hogy Ön a Honlapunkra
látogatott, megjegyzik az Ön által meglátogatott oldalakat és a hivatkozásokat, amelyekre
rákattintott. Ezeket az információkat arra használjuk fel, hogy a Honlapunkat és az azon
megjelenő reklámokat az Ön érdeklődési köréhez igazítsuk. Előfordulhat, hogy ezeket az
információkat ebből a célból harmadik személyekkel is megosztjuk.

Preferenciáit beállíthatja és további információkat találhat az alábbi táblázatban az általunk
használt sütikről és azok felhasználási céljairól:
Feltétlenül szükséges sütik
Süti

Forrás

Cél

Lejárat

ci_session-relaxina

relaxina.hu

Eltárolja a munkamenet azonosítót.

1 nap

CookieConsent

relaxina.hu

A felhasználó sütibeállításait tároló
süti

1 év

Analitikai/teljesítményt biztosító sütik

Süti

Forrás

Cél

Lejárat

_ga

relaxina.hu

A süti a Google Analytics-hez
kapcsolódik. A Google által
generált egyedi azonosító, mely az
egyes felhasználók
megkülönböztetésére szolgál.

2 év

_gid

relaxina.hu

Információ gyűjtése azzal
kapcsolatban, hogyan használják
látogatóink weboldalunkat.

1 nap

_gat

relaxina.hu

Információ gyűjtése azzal
kapcsolatban, hogyan használják
látogatóink weboldalunkat.

1 nap

Ha többet szeretne megtudni arról, hogy a Google miként kezeli a Google Analytics által gyűjtött
személyes adatokat, olvassa el a következő linken található Google Analytics-re vonatkozó
adatkezelési tájékoztatót: https://support.google.com/analytics/answer/6004245
Annak érdekében, hogy böngészései során általánosságba, minden esetre kiterjedően
böngészőjében leállítsa a Google Analytics sütik nyomkövetését, látogasson el a következő
weboldalra: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout
Célzott működést biztosító sütik1
[HELYEZZEN EL SÜTI HOZZÁJÁRULÁSI MECHANIZMUST – OPT IN]2
Süti

Forrás

Cél

Lejárat

__gfp_64b

relaxina.hu

Releváns hirdetések megjelenítése
azonosító létrehozása és tárolása.

999 nap

ads/ga-audiences

relaxina.hu

Releváns hirdetések megjelenítése
azonosító létrehozása és tárolása.

munkamenet vége

Böngészője beállításainak segítségével letilthatja az összes vagy csak néhány sütit. Ha azonban
böngészőjében az összes sütit letiltja (ideértve a feltétlenül szükséges sütiket), akkor
előfordulhat, hogy Honlapunk egy részét vagy egészét nem fogja tudni elérni. A sütikről és azok
letiltásáról az alábbi oldalon talál további információkat: www.allaboutcookies.org
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Amennyiben alkalmazandó.
Mielőtt elhelyezik az ilyen sütiket, a felhasználó hozzájárulására van szükség.

