COOKIES / SÜTIK
Szeretnénk Önt tájékoztatni arról, hogy amennyiben ellátogat a www.medios.hu
weboldalra, sütik települhetnek a számítógépére.
Mik is azok a sütik?
A sütik kis szövegfájlok, melyeket a webhely az oldalaira látogató felhasználó
számítógépén, illetve mobilkészülékén tárol el. A sütik segítségével a honlap bizonyos
ideig megjegyzi az Ön műveleteit és személyes beállításait (pl. a felhasználónevet, a
nyelvet, a betűméretet és a honlap megjelenítésével kapcsolatos többi egyedi
beállítást), így Önnek nem kell azokat minden egyes alkalommal újra megadnia,
amikor honlapunkra látogat, vagy az egyik lapról egy másikra tér át.
A sütik engedélyezése nem feltétlenül szükséges a webhely működéséhez, de javítja a
böngészés élményét és a teljesítményt. Önnek módjában áll törölni vagy letiltani
ezeket a sütiket, de ebben az esetben előfordulhat, hogy a webhely bizonyos funkciói
nem működnek rendeltetésszerűen.
Hogyan használjuk fel a sütiket?
Weboldalunk sütik segítségével tartja nyilván a következőket:
• az oldal meglátogatásának tényét és idejét
• az elérési útvonalat, amelyen át a felhasználó az oldalra érkezett
• a felhasználó tevékenységeinek részleteit, a felhasználó beazonosítását, ha korábban
járt már a weboldalon
• annak tényét, beleegyezett-e abba, hogy a webhelyünk sütiket használjon
Ha felhasználó korábban már járt a hirdető webhelyén, és engedélyezte a sütik
használatát, külső szolgáltatók – közöttük a Google – ez alapján hirdetéseket
jelenítenek meg a felhasználó számára partnereinek internetes webhelyein.
A sütik által tárolt információkat nem használjuk fel az Ön személyazonosságának
megállapítására. A sütik által tárolt információk kizárólag az itt leírt célok érdekében
kerülnek felhasználásra.
A cookie-kat 3. félnél, a Google Analytics szolgáltatásban tároljuk. A Google
Analytics szolgáltatást arra használjuk, hogy weboldalunk, valamint erre irányuló
különböző hirdetési tevékenységeink hatékonyságát és eredményességét mérjük.
A Google Analytics-ben Önről a következő online adatok kerülnek tárolásra:
• cookie azonosító
• IP-cím
• eszközspecifikus adatok (hardver, operációs rendszer, etc.)

• kliensazonosító
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
oldalra. Törölheti 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 kell
elvégeznie egyes beállításokat, és számolnia kell azzal is, hogy bizonyos
szolgáltatások és funkciók esetleg nem működnek.

