COOKIE SZABÁLYZAT
Önt, aki a Fehérvár Médiacentrum Kft. (továbbiakban: Vállalkozás) weboldalát meglátogatja,
jelen szabályzattal tájékoztatjuk a sütik alkalmazásáról, amelyhez – a technikailag
elengedhetetlenül szükséges munkamenet (session) sütik kivételével – a jelen tájékoztató
elérhetővé tételét követően hozzájárulását kérjük. A hozzájárulás megadása nem kötelező.
Jelen szabályzatban a „cookie” (süti) kifejezéssel azokra a cookie-kra és egyéb, hasonló
technológiai megoldásokra utalunk, amelyekre az EU elektronikus hírközlésben alkalmazandó
adatvédelmi irányelve vonatkozik.
MI A COOKIE?
A cookie-k olyan kisméretű adatfájlok, amelyeket a webhely kérésére a webböngésző
program eltárol a felhasználó számítógépén vagy mobileszközén. A cookie engedélyezi a
webhely számára, hogy átmenetileg „megjegyezze” az Ön meghatározott műveleteit vagy
beállításait azáltal, hogy a webhely böngészése során minden oldalbetöltéskor elküldi a
webhelynek ezen tárolt információ(ka)t. A cookie-ban tárolt információhoz kizárólag az a
böngészőprogram (vagy egyéb szoftver) fér hozzá, amely a felhasználó számítógépén
létrehozta azt. Minden cookie előre meghatározott ideig (lejárati idő) tárolódik a felhasználó
eszközén, ezt követően automatikusan törlésre kerül.
A legtöbb internetböngésző támogatja a cookie-kat, a felhasználók viszont beállíthatják, hogy
a böngésző visszautasítson bizonyos típusú cookie-kat vagy adott cookie-kat. A felhasználók
továbbá bármikor törölhetik a cookie-kat böngészőprogramukból.
MIÉRT HASZNÁLUNK COOKIE-KAT?
Weboldalunk használata során keletkező cookie-kat az alábbi célokra használjuk:
-

a weboldal helyes működésének biztosítása
kényelmi funkciók (felhasználói beállítások átmeneti tárolása)
látogatói viselkedés vizsgálata (webanalitika)
hirdetési funkciók (konverziókövetés, remarketing)

MILYEN TÍPUSÚ COOKIE-KAT HASZNÁLUNK?
Saját és harmadik féltől származó cookie-k
Webhelyeinken saját és harmadik féltől származó cookie-kat is használunk.
A saját cookie-k a Vállalkozás tulajdonát képező domainről származnak, és felhasználói
beállítások azonosítására, illetve alapvető webhelyfunkciók működtetésére és megjelenítésére
használatosak.
A harmadik féltől származó cookie-k más domainekhez tartoznak, és más vállalkozások
kezelik azokat, mint például a Vállalkozás üzleti partnerei vagy szolgáltatói. Ezek a cookie-k
névtelen webanalitikai, vagy hirdetési funkciókhoz szükségesek.
Technikailag szükséges ideiglenes cookie-k
A weboldal böngészése során a böngészőprogramban munkamenet-azonosító cookie
(PHPSESSID) jöhet létre. Ez az azonosító szükséges ahhoz, hogy a weboldal bizonyos
funkciói – pl. űrlapbeküldés, tartalommegjelenítés – megfelelően működjenek. A cookie

tartalma a weboldalt kiszolgáló szerver által generált egyedi azonosító. A cookie a
webböngésző program bezárásakor, vagy a weboldal böngészésének befejezése után 15
perccel lejár, azaz véglegesen törlődik a felhasználó eszközéről.
A munkamenet coookie az érintett személy azonosításra alkalmas információt nem tartalmaz,
a Vállalkozás személyes adatkezelést e körben nem folytat.
Állandó cookie-k
Az állandó cookie-k a weblap látogatását követően az előre meghatározott lejárati idejükig,
vagy felhasználó általi törlésükig megőrzésre kerülnek a felhasználó böngészőjében.
Létrehozásuk és hozzáférésük szempontjából lehetnek úgynevezett „saját cookie”-k, vagy
„harmadik fél általi cookie”-k. A saját cookie-t a weboldalunkat kiszolgáló szerver hozza létre
és éri el felhasználó böngészőjében weblapunk böngészése során. A harmadik fél általi
cookie-kat a társaságunk által beszállítóktól, vagy partnerektől igénybevett külső
szolgáltatások hozhatják létre. Ezen cookie-kat a harmadik felek webszerverei hozzák létre és
érik el felhasználó webböngészőjében. Weblapunk kiszolgálója által technikailag nem
elérhetőek, nem olvashatóak, nem törölhetőek ezen cookie-k. Megnevezésük, tartalmuk,
lejáratuk, illetve a kapcsolódó szolgáltatásokra vonatkozó adatkezelési tájékoztató a harmadik
felek weboldalán érhető el. Társaságunk harmadik fél általi cookie-n keresztül nem kerül
személyes adatok birtokába.
Weblapunkon használt állandó saját cookie-k:
Ez a cookie tárolja hogy a felhasználó tájékoztatónk alapján hozzájárult a weblapunk által
használt cookie-k fogadásához, lejárata 1 év. Törlése, vagy blokkolása esetén a weblap
minden oldalmegtekintése során megjelenik a cookie-tájékoztató sáv, de a weboldal minden
funkciója megfelelően működik.
A cookie az érintett személy azonosításra alkalmas információt nem tartalmaz, a Vállalkozás
személyes adatkezelést e körben nem folytat.
Weblapunkon használt, állandó harmadik fél általi cookie-kat létrehozó szolgáltatások:
- Google Analytics: webanalitikai szolgáltatás, használatával névtelen statisztikai
információkat kapunk arról, hogyan használják a látogatók weboldalunkat. Segítségével
növelhetjük a weblapunkhoz kapcsolódó felhasználói élményt, mivel beazonosíthatjuk
weblapunk esetleges hiányosságait, hibáit, valamint vizsgálhatjuk, hogyan teljesítenek a
különböző tartalomtípusok és marketingcsatornák. A szolgáltatás által használt cookie-k
többek közt _ga kezdetű, _utm kezdetű, stb. nevet használnak. Bővebben itt tájékozódhat:
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage
A harmadik felek által kezelt cookie-k tartalma a Vállalkozás weblapja, valamint a
Vállalkozás rendelkezésére álló egyéb eszközök és technológia által nem elérhetőek. Ezen
cookie-khoz kapcsolódó harmadik fél általi szolgáltatások a Vállalkozás számára nem teszik
elérhetővé a kezelt adatokat az érintett személyeknek, vagy azok egyéni tulajdonságainak
azonosítását lehetővé tévő formában, így a Vállalkozás személyes adatkezelést e körben nem
folytat.

HOGYAN HASZNÁLJÁK A HARMADIK FELEKTŐL SZÁRMAZÓ COOKIE-K A
SZEMÉLYES ADATOKAT?
Webhelyünkön kizárólag olyan harmadik felek szolgáltatásait használjuk, melyek saját
tájékoztatásuk szerint megfelelnek az adatvédelmi törvény előírásainak. Emellett jól ismertek,
széles körben elterjedtek és gyakorlatilag az internet minden felhasználója napi szinten
találkozik velük a böngészés során. Amennyiben ennek ellenére biztonsági aggályai merülnek
fel ezen szolgáltatásokkal kapcsolatban, érdemes lehet tanulmányoznia e harmadik felek
webhelyeinek a személyes adatok, valamint cookie-k felhasználására vonatkozó irányelveit.
HOGYAN UTASÍTHATJA EL ÉS TÖRÖLHETI A COOKIE-KAT?
A sütik használatának elfogadása, engedélyezése nem kötelező. Használhatja
böngészőprogramját inkognitó/privát módban. Konfigurálhatja
böngészőprogramja
beállításait, hogy az utasítsa el az összes cookie-t, Ön által megadott cookie-kat, vagy
harmadik felek által használt cookie-kat, vagy hogy jelezze, ha a rendszer éppen egy cookie-t
küld. A legtöbb böngésző ugyan alapértelmezettként automatikusan elfogadja a sütiket, de
ezek általában megváltoztathatóak annak érdekében, hogy megakadályozható legyen az
automatikus elfogadás és minden alkalommal felajánlja a választás lehetőségét.
Javasoljuk, hogy kizárólag modern webböngészőt használjon és mindig telepítse a
szoftverfrissítéseket, hogy a böngésző megfelelően biztosítsa személyes adatainak védelmét.
A legnépszerűbb böngészők süti beállításairól az alábbi linkeken tájékozódhat
• Google Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=hu
• Firefox: https://support.mozilla.org/hu/kb/sutik-engedelyezese-es-tiltasa-amit-weboldakhaszn
• Microsoft Internet Explorer 11: http://windows.microsoft.com/hu-hu/internetexplorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11
• Microsoft Internet Explorer 10: http://windows.microsoft.com/hu-hu/internetexplorer/delete-manage-cookies#ie=ie-10-win-7
• Microsoft Internet Explorer 9: http://windows.microsoft.com/hu-hu/internet-explorer/deletemanage-cookies#ie=ie-9
• Microsoft Internet Explorer 8: http://windows.microsoft.com/hu-hu/internet-explorer/deletemanage-cookies#ie=ie-8
• Microsoft Edge: http://windows.microsoft.com/hu-hu/windows-10/edge-privacy-faq
• Safari: https://support.apple.com/hu-hu/HT201265
Felhívjuk azonban a figyelmet arra, hogy előfordulhat, hogy bizonyos webhelyfunkciók vagy
-szolgáltatások nem fognak megfelelően működni cookie-k nélkül.
Elutasíthatja vagy letilthatja a társaság webhelyre történő látogatással letöltött összes vagy
adott cookie-t. A böngésző beállításainak módosításával szabályozhatja a társaság és/vagy
bármelyik harmadik fél webhelyére vonatkozó beállításokat.
Harmadik felek cookie-jaira vonatkozó beállításokat az alábbi szolgáltatások használatával is
szabályozhatja:
http://www.youronlinechoices.com/hu/ad-choices
http://optout.networkadvertising.org/?c=1#!/

Ha úgy használja webhelyünket, hogy a cookie-k egészét vagy némelyikét nem törli vagy
nem utasítja el, akkor beleegyezik, hogy elhelyezhetjük azokat a cookie-kat, amelyeket az
eszközén nem törölt vagy nem utasított el.

