Cookie (süti) szabályzat
A Szolgáltató a testre szabott kiszolgálás érdekében a Felhasználó számítógépén kis adatcsomagot (ún.
„cookie”-t vagy sütit) helyez el.
Az egyes sütik célja különösen:
• az oldal minél magasabb színvonalú működésének biztosítása a felhasználási élmény növelése
érdekében;
• az oldal működtetésének elősegítése (az ilyen sütik elengedhetetlenek).
A Szolgáltató a weboldalon az alábbi típusú sütiket alkalmazza:
1. Munkamenet sütik
A munkamenet sütik a weboldalon történő böngészéshez, az adott funkciók használatához
szükségesek, alkalmazásuk nélkül a weboldal, illetőleg a weboldal valamennyi szolgáltatása nem
használható megfelelően.
Ezek a sütik teszik lehetővé teszik a Felhasználó által pl. a weboldalon végzett műveletek
megjegyzését.
A munkamenet sütik a munkamenet végén vagy a böngésző bezárásával automatikusan törlődnek.
A weboldal által használt munkamenet sütik az alábbiak:
• beeper: munkamenet azonosítót tartalmazó „technikai cookie”
• beeper_cid: bevásárlókosarat azonosító „technikai cookie”
• GAS_AUTH: bejelentkezett felhasználót azonosító „technikai cookie”
2. Használatot támogató sütik
A használatot támogató sütik abban segítenek, hogy a weboldal megjegyezze a választott működési
módokat annak érdekében, hogy a következő látogatás alkalmával ezeket ne kelljen újból megadnia.
A weboldal által használt használatot támogató sütik az alábbiak:
• cookieconsent_status: sütik használatának engedélyezését tároló süti
• __utma- __utmz, _ga, _gat, _gid: ezek a sütik teszik lehetővé, hogy a Felhasználó aktivitását
mérjük és ezzel javítsuk az oldal minőségét; a mérésre Google Analyticset használunk.
A sütik főszabály szerint 30 napig tárolódnak, ugyanakkor a Felhasználó a böngésző program
segítségével (a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében, általában az Adatvédelem menüpont
beállításai alatt) beállíthatja és meggátolhatja a cookie-kal kapcsolatos tevékenységet, ez utóbbi
esetben, a sütik használata nélkül előfordulhat, hogy a Felhasználó nem lesz képes használni a
weboldal minden szolgáltatását.
A weboldal látogatottsági adatait a Google Analytics szolgáltatás igénybevételével méri a Szolgáltató.
A szolgáltatás használata során adatok kerülnek továbbításra. A továbbított adatok az érintett
azonosítására nem alkalmasak. A Google adatvédelmi elveiről bővebb információ itt olvasható: https://
policies.google.com/privacy?hl=hu
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