Cookie/süti használat a www.zahoreczgazdasag.hu weboldalon
A sütik feladata:




információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről;
megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek pl.
online tranzakciók igénybevételekor, így nem kell újra begépelni őket;
megkönnyítik a weboldal használatát; minőségi felhasználói élményt biztosítanak.

A testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit
(cookie) helyez el és a későbbi látogatás során olvas vissza. Ha a böngésző visszaküld egy
korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a
felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.
Feltétlenül szükséges, munkamenet (session) cookie-k
Ezen sütik célja, hogy a látogatók maradéktalanul és zökkenőmentesen böngészhessék a
Zahorecz István weboldalát, használhassák annak funkcióit, és az ott elérhető
szolgáltatásokat. Az ilyen típusú sütik érvényességi ideje a munkamenet (böngészés)
befejezéséig tart, a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a
számítógépről, illetve a böngészésre használt más eszközről.
Harmadik fél által elhelyezett cookie-k (analitika)
Weboldalainkon Google Analytics sütiket használunk. Célja, hogy információt gyűjtsünk
azzal kapcsolatban, hogyan használják látogatóink weboldalunkat. Ezek a sütik nem tudják
Önt személy szerint beazonosítani, olyan információkat gyűjtenek, mint pl. hogy melyik
oldalt nézett meg a látogatónk, a felhasználó a weboldal mely részére kattintott, hány oldalt
keresett fel, milyen hosszú volt az egyes munkamenetek megtekintési ideje, melyek voltak az
esetleges hibaüzenetek - mindezt weboldalunk fejlesztésének, valamint a felhasználók
számára biztosított élmények javításának céljával.
A Google Analytics sütikkel kapcsolatos további tudnivalók érdekében kérjük, kattintson ide.
Hogyan nézheti meg a mérőkódokat, és tudja kikapcsolni a sütiket/cookiekat?
A böngészőprogramok lehetővé teszik a mérőkódok engedélyezésének, beállításának a
módosítását. A legtöbb böngészőprogram automatikusan elfogadja a mérőkódokat, ami a
beállításokban módosítható.
A weboldalunk által az Ön számítógépére elhelyezett mérőkódok törlése nyomán ugyanakkor
előfordulhat, hogy nem fogja tudni honlapunk funkcióit teljes körűen használni, ill. a honlap
működése hibás lesz.
A cookie-kat/sütiket a felhasználó a böngészőjében kikapcsolhatja, de ha ezt teszi, sok olyan
funkciót veszíthet el, amelyek a weboldal megfelelő használatához szükségesek.
További információkért a cookie-kra/sütikre vonatkozóan, látogasson el a
www.aboutcookies.org weboldalra, amely átfogó és független tájékoztatást nyújt a cookie-

k/sütik letiltásáról a böngésző beállításaiban, illetve a számítógépen található cookie-k/sütik
törléséről.
A mobiltelefonon található cookie-k törléséről olvassa el a készülék használati útmutatóját.
A weboldal látogatásával és használatával Ön elfogadja a cookie-k/sütik használatát. A
cookie-k/sütik használatát elfogadhatja a webböngészőben megadott beállításokkal is.

