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A COOKIE-K HASZNÁLATA 

Az Matyó és Takács Kft weboldalán (csempeweb.hu), a felhasználók böngészése közben 
saját cookie-kat és harmadik fél álltal szerződtettet cookie-kat használ, különböző mérési 
szolgáltatásokra. A cookie-k olyan fájlok, melyeket a szerver letölt a felhasználó 
számítógép merevlemezébe, annak érdekében, hogy rögzítse a felhasználó 
tevékenységeit a böngészés során. 

A cookie-k használatának segítségével a weboldal szervere, felismeri a felhasználó által 
használt böngészőt, anélkül, hogy minden alkalommal regisztráljon és annak érdekében, 
hogy a navigáció könnyebb legyen, pl. a korábban regisztrált felhasználok, automatikusan 
hozzáférnek a különböző szolgáltatásokhoz, promóciókhoz és versenyekhez, melyek 
kizárólag a számukra lettek tervezve. 

Milyen cookie típusokat használ az csempeweb.hu? 

 Technikai cookie-k megkönnyítik a navigációt, különböző lehetőségeket és 
szolgáltatásokat kínálnak a felhasználóknak, mint pl. a munakmenet azonosítása, 
hozzáférés bizonyos területekhez. Ezek a cookie-k lehetővé teszik, hogy 
böngésszen oldalunkon és használjon bizonyos funkciókat, mint például a 
bevásárló kosár vagy a kívánságlista . 

 Személyes cookie-k böngészés vagy online vásárlás esetén, az oldal emlékezni 
fog a beállításokra (pl. tartózkodásának helyére, vagy a beállított nyelvre). Ennek 
a cookie típusnak köszönhető, hogy a weboldalon a navigáció egyszerűbb és 
személyre szabott. 

 Analitikus cookie-k: oldalunkon Google Analytics cookie-kat használunk a 
látogatók számanak méréséhez. Azt is lehetővé teszi számunkra, hogy elemezni 
tudjuk hogyan navigálnak a felhasználók a weboldalon. Ennek az információnak a 
segítségével folyamatosan javítunk a szolgáltatásokon és a vásárlási élményen. 
További információért, kérjük, forduljon a Google Analytics adatvédelmi 
oldalához: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyt
icsjs/cookie-usage 

A cookie-k használatának garanciája 

A weboldalon használt cookie-k csak a névtelen felhasználók számítógépéhez 
csatlakoznak és saját maguk nem szolgálnak személyes adatokkal a felhasználóról. 
Harmadik fél cookie-kat is használunk (pl. Google), hogy adatokat nyújtson nekünk a 
promóciók hatékonyságáról. Semmiképp nem gyűjtenek személyes információkat, 
melyek képesek azonosítani egy adott felhasználót. 

A weboldalon használt cookie-k, minden esetben csak ideiglenesek, és kizárolag csak arra 
szolgálnak hogy hatekonyabbá tegyék a böngészést. A cookie-k maximális 
érvényességének ideje 2 év. 

A felhasználóknak lehetőségük van beállítani a böngészőt, hogy figyelmeztesse őket a 
cookie-k jelenlétére, és gátolja a telepítésüket a számítógépbe. 

https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage
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Vegye figyelembe, ha törli vagy a jövőben letiltja a cookie-kat, lehet hogy nem fog tudni 
hozzáférni bizonyos funkciókhoz a weboldalon. 

Ahhoz, hogy a weboldalt használja nem szükséges a felhasználók számára a cookie-k 
telepítse a készülékébe. Viszont szükség lesz, hogy minden egyes alkalommal 
bejelentkezzenek, mivel a weboldalon az egyes szolgáltatások csak előzetes 
regisztrációval vagy bejelentkezéssel használhatóak. 

Az Ön sütikre vonatkozó döntése 

Számos általunk használt süti fokozza azt az élményt, amelyet Ön a webhelyünk 
böngészése során tapasztalhat, más sütik pedig elengedhetetlenek ahhoz, hogy Ön a 
biztonságos felületekre beléphessen. 

Alapesetben a legtöbb böngésző úgy van beállítva, hogy támogassa a sütiket. Azonban – 
amennyiben Ön nem szeretné, hogy a számítógépe sütiket tároljon – a böngésző 
beállításai módosításával is le tudja tiltani az összes sütit. Ha Ön úgy dönt, hogy a 
böngészőjében az összes sütit letiltja, úgy kizárólag a webhelyeink nyilvános részein 
böngészhet, a biztonságos felületekhez azonban nem tud majd hozzáférni. Ha a 
webhelyünkön navigál, lehetővé teszi a számunkra a sütik elhelyezését, azonban 
bármikor dönthet úgy, hogy a sütiknek a készülékén való elhelyezését megtiltja. 

A sütik telepítését megakadályozhatja böngészője beállításainak módosításával, az 
„inkognitó” mód (privát böngészés) aktiválásával, vagy a követés letiltására vonatkozó 
„Do Not Track” funkció beállításával. 

A böngészője fajtájától függően a beállításait olyan módon is konfigurálhatja, hogy 
bizonyos fajta, illetve bizonyos forrásból származó sütiket letiltson, vagy hogy minden 
alkalommal értesítést kérjen, amikor éppen egy újabb sütit fognak elhelyezni a 
számítógépén, amit így elfogadhat, de akár meg is akadályozhat. 

A böngészője által biztosított lehetőségekről, valamint a böngészőjére irányadó személyre 
szabott konfigurálási lehetőségekről a „Segítség” menüben vagy a böngészője erre 
vonatkozó opciói alatt talál további információt. Néhány hasznos forrás: 

 Chrome https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=hu 
 Firefox https://support.mozilla.org/hu/kb/sutik-informacio-amelyet-

weboldalak-tarolnak-szami 
 Internet Explorer http://windows.microsoft.com/hu-hu/windows-vista/block-

or-allow-cookies 
 Safari https://support.apple.com/hu-hu/HT201265 
 Android böngésző Nincs lehetőség megtekinteni egyes sütiket. Sütihasználat 

letiltása/összes süti törlése: Indítsa el a böngészőt és nyomja meg a telefon 
menügombját. Itt Beállítások -> Adatkezelés és biztonság -> Sütik elfogadása/Sütik 
tiltása/Összes süti törlése. 

 Opera http://help.opera.com/Windows/9.63/hu/cookies.html 

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=hu
https://support.mozilla.org/hu/kb/sutik-informacio-amelyet-weboldalak-tarolnak-szami
https://support.mozilla.org/hu/kb/sutik-informacio-amelyet-weboldalak-tarolnak-szami
http://windows.microsoft.com/hu-hu/windows-vista/block-or-allow-cookies
http://windows.microsoft.com/hu-hu/windows-vista/block-or-allow-cookies
https://support.apple.com/hu-hu/HT201265
http://help.opera.com/Windows/9.63/hu/cookies.html

