IRÁNYELV COOKIE-K KEZELÉSÉRE

Az Alutent Bt. cookie-kat szeretne küldeni a számítógépére, hogy a www.alutent.hu oldalon
szerzett felhasználói élményt megnövelje.
Az u iós előírások értel é e tájékoztatjuk arról, hogya hasz áljuk a ookie- kat.
Ezt a tájékoztatót az Alutent Bt. (székhelye: 8477 Tüskevár, Rózsa utca 1.; cégjegyzékszám: 19-06508575 ; adószám: 20760878-2-19) hozta létre azzal a céllal, hogy összefoglalja a cookie- k
használatával kapcsolatos legfontosabb információkat.
Számunkra fontos, hogy megóvjuk a személyes adatait, és nyíltan beszéljünk azok felhasználási
ódjáról. Az i for á iók tájékoztató jellegűek, és segíte ek a a , hogy a e helyei ke eltöltött
idő él ezetes legye .
Tehát: mi az a cookie?
Kis éretű, adatokat tartal azó szövegfájl, ami egy webhely felkeresésekor tárolódik a gépen. A célja,
hogy a e helyek egjegyezzék, i el foglalkozott az ott töltött idő alatt. Így tárolja például azt az
adatot, hogy bizonyos linkekre vagy oldalakra rákattintott-e, belépett-e a felhasználónevével vagy
olvasott-e bizonyos oldalakat a webhelyen hónapokkal vagy akár évekkel korábban.
Többféle cookie típus létezik, és nélkülük a webhelyek nem az Ön által megszokott módon
űköd ek. Az Alute t Bt. webhelyei is cookie-k segítségével biztosítják a legjobb felhasználói
élményt, és csakis a legszükségesebb és leghasznosabb cookie-kat alkalmazzák.
Az új sza ályozások ak egfelelőe felsoroltuk a e helye hasz ált ookie-k típusait, így
eldöntheti, hogy megtartja-e őket, törli a ár eglé őket, vagy mindet letiltja.
Milyen típusú cookie-k találhatók az Alutent Bt. webhelyein?
A cookie-k lehetnek a munkafolyamat idején érvényes, vagy állandó cookie-k és megkülönböztetjük
az első féltől, illet e a har adik féltől szár azó ookie-kat. Az alábbiakban elmagyarázzuk, mit is
jelentenek ezek a kifejezések, hogy jobban megérthesse az általunk használt cookie- kat, illetve azt,
hogy iért hasz áljuk őket.
A böngészési munkamenet idején érvényes cookie-k
A böngészési munkamenet idején érvényes cookie-k lehető é teszik, hogy egy ho lapra tett
látogatása sorá Ö felis erhető legye és így ár ely oldal áltoztatást, agy ki álasztást a
ö gésző egjegyezhesse oldalról oldalra. Ezek a ookie-k lehető é teszik, hogy egy ho lap
számos oldalán gyorsan és könnyedén haladhasson végig anélkül, hogy minden egyes
meglátogatott oldalon azonosítania kellene magát, vagy folyamatokat kellene ismételnie. A
böngészési munkamenet idején érvényes cookie-k ideiglenesek és lejárnak, amint bezárja a
ö gészőjét, agy a ikor kilép a honlapról.

Állandó cookie-k:
Az állandó cookie- k olyan cookie- k, amelyek egy adott ideig „állandóak” maradnak a
szá ítógépé , iutá lejárt a ö gészési folya at, ezért lehető é teszik a felhasz álók
preferenciáinak, vagy ű eletei ek a felidézését a ho lapra tett késő i látogatás sorá is.
A ho lap üze eltetőjétől szár azó ookie-k:
Ezek a ö gészett ho lap üze eltetőjétől, ho lapjáról érkező ookie-k.
A harmadik fél cookie-jai:
A cookie-k lehet ek ég saját első agy har adik féltől szár azó külső ookie-k. A első
cookie-kat az Ön által felkeresett Alutent Bt. e hely, íg a külső ookie-kat valaki más állítja
be. Az Alutent Bt. kizárólag olya külső ookie-k elhelyezését engedélyezi, melyeket
előzetese jó áhagyott.
A Google Analytics fájljai az oldal monitorozásához szükségesek, valamint információszerzésre
szolgálnak az oldal felhasználásának módjáról. Ezeket az információkat statisztikák készítésére és a
portál további fejlesztésére használjuk. A Google Analytics fájljai az információkat anonim formában
tárolják, úgy, mint az oldalt látogatók száma, vagy a megtekintett aloldalak. Ezek a fájlok a Google
Analytics által kerülnek beállításra. További információ eléréséhez látogassa eg a kö etkező oldalt:
http://www.google.com/analytics. A Google A alyti s által égzett kö etés i de oldalo törté ő
letiltásához látogassa meg a http://tools.google.com/dlpage/gaoptout oldalt.
Az Alutent Bt. által a www.alutent.hu oldalon alkalmazott cookie- k felsorolását az 1. sz.
melléklet tartalmazza.
A cookie-k jóváhagyása
Számítógépén, telefonján vagy táblagépén kizárólag az Ön hozzájárulása esetén helyezünk el cookie-kat.
Ezt a hozzájárulást a cookie-kra o atkozó előugró a lak „Elfogadom” gombjára kattintással tudja
megadni. Amennyiben nem szeretné a honlapunkhoz kapcsolt cookie-k elhelyezését számítógépén,
telefo já agy tá lagépé , a e hely agy alószí űséggel e fog egfelelőe
űköd i. A a az
esetben is, ha kezdetben hozzájárul a cookie-k használatához, bármikor dönthet úgy, hogy letiltja és törli a
cookie-kat az i ter etes ö gészője eállításai a . Azo a felhí juk a figyel ét, hogy a ookie-k
használata nélkül nem fog tudni hozzáférni sok olyan funkcióhoz, amely megkönnyíti a böngészés
él é yét, illet e előfordulhat, hogy izo yos szolgáltatásai k e
űköd ek egfelelőe .

Cookie-k beállítása és törlése
Ha úgy dö t, hogy i ká
ellőzi a ookie-k hasz álatát, törölje ki őket a ö gészője ookieappájá ól. A ö gészőjét úgy is eállíthatja, hogy lokkolja a ookie-kat, agy figyel eztető
üzenetet jelenítsen meg egy-egy ookie tárolása előtt. Ezek a eállítások re dszeri t a ö gészője
„beállítások” vagy „preferenciák” e üjé e érhetők el. Ha to á i kérdései erül ek fel, ja asoljuk
az All About Cookies webhely meglátogatását: http://www.allaboutcookies.org

Az Alutent Bt. elérhetősége:
Ha kérdése van a cookie-k általu k törté ő felhasz álásáról, kérjük, lépje

elü k kap solat a.

Alutent Bt.
8477 Tüskevár
Rózsa utca 1.
Tel.: 06 70 7766-763

A más webhelyekre mutató hivatkozások
Ez a webhely más webhelyekre mutató linkeket vagy hivatkozásokat tartalmazhat. Felhívjuk szíves
figyelmét, hogy a más webhelyek cookie-jaiért/nyomon követésre szolgáló technológiai
egoldásaiért e
állalu k felelősséget, és ookie-król szóló jelen irányelvek az ilyen webhelyekre
nem vonatkoznak.
A cookie-kal kapcsolatos irányelvek módosítása
Ha jelen irányelv változik, akkor a módosított irányelvet külön értesítés nélkül ezen a webhelyen
tesszük közzé. A cookie-kal kapcsolatos irányelv utolsó frissítésének napja: 2018. május 30.

1.sz.melléklet

Cookie típusa
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Hogyan lehet letiltani?

Az Alutent Bt. szolgáltatói és más társaságok által alkalmazott cookie-k agy yo kö ető te h ológiák

Alapvető cookie:
PHPSESSID

__utma

__utmc

__utmz

Az ilyen célból
beállított cookie a
munkamenet végén
lejár.

A cookie-kat a ö gésző eállításai ak
megváltoztatásával engedélyezheti vagy tilthatja
le. Mi el a lehetőségek ö gésző ké t eltérőek,
to á i i for á iókért lépje e ö gészőjé ek
Súgó menüjébe.

backend

Ez a cookie tárolja, a
munkamenet azonosítóját.
A cookie értéke egy hash
kulcs.

analytics.js

A session-ök és a
felhasználók
megkülönböztetésére
szolgál.

2 év

A cookie-kat a ö gésző eállításai ak
megváltoztatásával engedélyezheti vagy tilthatja
le. Mi el a lehetőségek ö gésző ké t eltérőek,
to á i i for á iókért lépje e ö gészőjé ek
Súgó menüjébe.

analytics.js

A forgalmi forrást vagy
kampányt raktározza el,
amely a látogatás forrását
azonosítja be.

Az ilyen célból
beállított cookie a
munkamenet végén
lejár.

A cookie-kat a ö gésző eállításai ak
megváltoztatásával engedélyezheti vagy tilthatja
le. Mi el a lehetőségek ö gésző ké t eltérőek,
to á i i for á iókért lépje e ö gészőjé ek
Súgó menüjébe.

analytics.js

Az urchin.js-sel való
kommunikációra szolgál,
melyet a Google Analytics
tárol el. (3. fél)

6 hónap

A cookie-kat a ö gésző eállításai ak
megváltoztatásával engedélyezheti vagy tilthatja
le. Mi el a lehetőségek ö gésző ké t eltérőek,
to á i i for á iókért lépje e ö gészőjé ek
Súgó menüjébe.

