
Cookie szabályzat 

A legtöbb honlaphoz hasonlóan – a megfelelő működéshez és a felhasználói élmény minél 

magasabb szintű biztosításához – a mi weboldalunk is időnként úgynevezett sütiknek 

elkeresztelt adatfájlokat (angolul: cookie) helyez el számítógépén, ahogy azt más nagy 

webhelyek és internetszolgáltatók is teszik. A cookie-k információkat tartalmaznak a 

számítógép használatával kapcsolatban, de nem tartalmazzák az Ön személyes adatait. 

Amennyiben Ön nem szeretne a(z) www.nyilaszaro-webaruhaz.hu weboldalunk esetén 

cookie-kat fogadni, akkor használhatja ezt az eszközt arra, hogy kikapcsolhassa a választott 

kategóriákat. 

Tájékoztatjuk, hogy a választás eltárolásához egy cookie-t kell használnunk, hogy 

legközelebb is emlékezzünk, ha ebben a böngészőben nyitja meg weboldalunkat. 

Ez a beállítás erre a böngészőre érvényes, ha más böngészőből is megtekinti oldalunkat, akkor 

abban újra meg kell adnia. Kérjük vegye figyelembe azt is, hogy mindamellett, hogy mindent 

megteszünk kérése figyelembe vételére, előfordulhat, hogy nem minden cookie kerül 

blokkolásra. 

A cookie-k tárolásának módosítása esetén az oldal korábban megszokott funkciói eltérő 

működést eredményezhetnek, a beállítások megtételekor kérjük tartsa ezt szem előtt, mert a 

felhasználói élmény a beállítás hatására megváltozhat a megszokottól jelentősen eltérhet! 

Miután kiválasztotta, hogy engedélyezi vagy nem engedélyezi a cookie-k használatát, a 

Cookie Tájékoztató üzenet eltűnik, de időnként előbukkanhat. Amennyiben újra szeretné 

megtenni ezeket a beállításokat az idő lejárta előtt kérjük törölje böngészője cookie-jait, ebben 

segítséget az adott böngésző segítség oldalán találhat. 

Milyen típusú cookie-kat alkalmazunk? 

1. Beazonosító 

Segítségükkel tudjuk felismerni Önt az ismételt honlaplátogatás során. Adatok, melyek 

megpróbálják beazonosítani a konkrét böngészési információkat (megérkezés a honlapra, 

oldalak megtekintése, választható beállítások, adatok és weboldalhasználat). Ezek a cookie-k 

növelik az oldal funkcionalitását azáltal, hogy néhány információt tárolnak az Ön 

beállításairól. Ilyen például a weboldal lehetséges nyelvi változatainak kezelése. 

2. Analytics cookie-k  

Ellenőrzik a látogatók mozgását a honlapon, egész pontosan azt, hogy az oldal mely részeire 

történik a legtöbb kattintás. Ezek a cookie-k segítenek bennünket abban, hogy értékeljük 

weboldalunk teljesítményét, fejlesszük a tapasztalatok alapján az Ön felhasználói élményét. 

3. Harmadik fél általi sütik  

Közösségi megosztások, videó és egyéb szolgáltatások, amit alkalmazunk, de más cégek 

működtetnek (Facebook, Google, Youtube, stb.). Érdekességek, hasznos tartalmak és 

látványos videók is megjelenítésre kerülhetnek oldalunkon. Ezek jellemzően a Facebook és 

YouTube oldalairól származnak. A weboldalra kerülő ilyen jellegű tartalmak tartalmazhatnak 



különböző cookie-kat harmadik féltől, teljesen azonos módon, mint amikor Ön a Facebook, 

vagy Youtube videómegosztó oldalát látogatja, vagy használja. 

 

A fent körülírt cookie-k az EU kapcsolódó jogszabálya alapján funkcionális cookie-k, elemző 

cookie-k, és más olyan cookie-k melyek harmadik félhez kapcsolódnak, csak akkor kerülnek 

elhelyezésre az oldalunkon keresztül, ha Ön ezt engedélyezte a megfelelő gomb 

megnyomásával. 

A sütik karbantartása 

Önnek lehetősége van arra, hogy karbantartsa és/vagy tetszés szerint törölje a sütiket. Kérjük, 

hogy az ezzel kapcsolatos tudnivalókért látogasson el az aboutcookies.org (Pinsent Masons) 

webhelyre. Ön törölni tudja a számítógépén tárolt összes sütit, és a böngészőprogramok 

többségében le tudja tiltani a telepítésüket. Ebben az esetben azonban előfordulhat, hogy 

minden alkalommal, amikor ellátogat egy adott oldalra, manuálisan el kell végeznie egyes 

beállításokat, és számolnia kell azzal is, hogy bizonyos szolgáltatások és funkciók esetleg 

nem működnek.  

Látogatásával elfogadja a cookie-kra vonatkozó szabályzatunkat, akkor amikor Ön belép a 

honlapra bármilyen eszközön. Fenntartjuk a jogot, hogy jelen Cookie Szabályzat időről időre 

változzon. Az ilyen változások akkor lépnek hatályba, amint közzétételre kerültek, tehát Ön 

tudomást szerez az esetleges változtatásokról. 

Az alábbi oldalakon információt talál arról, hogyan kapcsolhatja ki a sütiket, ha Ön 

mégis azt szeretné: 

Android: http://support.google.com/mobile/bin/answer.py?hl=en&answer=169022 

Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=en-GB&answer=95647 

Firefox: https://www.mozilla.org/hu/privacy/websites/ 

Internet Explorer: http://support.microsoft.com/kb/278835 

Opera: http://www.opera.com/browser/tutorials/security/privacy/ 

Safari: http://docs.info.apple.com/article.html?path=Safari/5.0/en/9277.html 
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