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Cookie
Társaságunk a Szolgáltatásainak nyújtása során a Weboldal, a Szolgáltatások megfelelő működése, a Weboldal
alapvető és kényelmi funkcióinak biztosítása, a felhasználói élmény fokozása, a Szolgáltatásokban rejlő
lehetőségek kiaknázása, a Felhasználók viselkedésének figyelemmel kísérése, statisztikák képzése érdekében a
következő cookie-kat (pl. egy munkamenetre szóló vagy tartós böngésző cookie, flash cookie.) használja.
A HTTP-cookie egy információcsomag, amelyet a szerver küld a böngészőnek, majd a böngésző visszaküld a
szervernek minden, a szerver felé irányított kérés alkalmával. A sütiket maga a web szerver hozza létre a böngésző
segítségével a felhasználó gépén, ahol azok egy elkülönített könyvtárban kerülnek tárolásra. A cookie bármikor
törölhető a böngészőből.
Session cookie
A cookie-k közül vannak olyanok, amelyek nélkülözhetetlenek a Weboldal és annak egyes funkciói működéséhez,
a Weboldalon történő navigáláshoz. A testreszabott kiszolgálás és a bejelentkezési folyamat elősegítése
érdekében a rendszer session cookie -val (munkamenet cookie) azonosítja a bejelentkezett Felhasználó
számítógépét. Amennyiben a Felhasználó csak a böngésző ablakot zárja be, a böngésző ablakának újranyitásakor
bejelentkezett státusz fogadja. Ezek a cookie-k nem gyűjtenek a Felhasználóról olyan információkat, amelyekkel
a Felhasználókat azonosítani lehetne (személyes adat), amelyeket marketing célból fel lehetne használni, illetve
amelyek emlékeznének arra, hogy a Felhasználó milyen más weboldalakon, a Weboldal milyen aloldalain járt.
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Tájékoztató módosítása
A Társaság jogosult a jelen Tájékoztatót a Felhasználók tájékoztatása mellett (Weboldalon történő tájékoztatás)
egyoldalúan módosítani. A módosított rendelkezések
a Felhasználó hozzájárulásához kötött módosítások
kivételével és a jelen Tájékoztató eltérő rendelkezése hiányában
a Szolgáltatás közzétételt követő első
használata alkalmával válnak hatályossá az adott Felhasználó vonatkozásában.
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