Weboldal látogatói tájékoztató sütik használatáról (Cookie Policy)
Eckert András egyéni vállalkozó által üzemeltetett weboldalakra (ekidio.hu főoldal, /blog, /konyv, /
rendeles, /letoltes aloldalak) való belépéssel, ha ezt az Ön (a látogató) által használt böngésző
beállítások engedik, vagy azt Ön az oldal első látogatásakor kifejezetten jóváhagyja, a weboldal
automatikusan elmenthet információkat az Ön számítógépéről, illetve a böngészésre használt
eszközéről (táblagép, okostelefon, hordozható okos eszközök), illetve azon e célból ún. számítógépes
„sütiket” (cookie) vagy más hasonló programokat helyezhet el.
A süti egy olyan fájl, amely akkor kerül(het) a számítógépre vagy a böngészésre használt más
eszközre, amikor a látogató egy weboldalt látogat meg. A sütik több funkcióval is rendelkeznek és
több célra is felhasználhatók, így például:
•
•
•
•

információt gyűjtenek a látogatóról, illetve eszközéről,
megjegyzik a látogató egyéni beállításait,
felhasználásra kerül(het)nek online tranzakciók igénybevételekor, vagy
felhasználásra kerül(het)nek a honlapon és más weboldalakon található reklámtartalmak
optimalizációjához.

Általánosságban a sütik vagy a más hasonló programok megkönnyítik a honlap használatát,
elősegítik, hogy a honlap a látogatók számára igazi webes élményt és hatékony információforrást
jelentsen, illetve biztosítják a honlap üzemeltetője részére az oldal működésének ellenőrzését, a
visszaélések megakadályozását és az oldalon nyújtott szolgáltatások zavartalan és megfelelő
színvonalú biztosítását.
A sütik használatának elfogadása, engedélyezése nem kötelező. Ön vissza tudja utasítani a sütik
használatát számítógépe vagy a böngészésre használt más eszköze, illetve a honlap eléréséhez
használt böngészője beállításain keresztül, azonban ilyen esetben, sütik nélkül nem tudja majd
maradéktalanul kihasználni honlapunk minden funkcióját, szolgáltatását, illetve ezek alkalmazása
nélkül Eckert András egyéni vállalkozó sem tudja garantálni Önnek a honlap teljes körű használatát.
A sütik által az Önről, illetve az Ön számítógépéről, illetve a böngészésre használt eszközéről a
következő adatokat rögzítjük és kezeljük:
•
•
•
•
•
•
•

az Ön által használt IP-cím,
a böngésző típusa,
a böngészésre használt eszköz operációs rendszerének jellemzői (például típus, beállított nyelv),
a látogatás pontos időpontja,
az előzőleg látogatott oldal címe,
a meglátogatott oldal, aloldal, használt funkció vagy szolgáltatás,
az oldalon töltött idő.

Tájékoztatjuk, hogy ezek a sütik önmagukban nem tudják a látogatót személy szerint beazonosítani.
Amire Eckert András egyéni vállalkozó használja a sütiket, illetve más hasonló programokat:
• hogy megmondja Ön járt-e már honlapunkon, illetve, hogy milyen aloldalakat vagy más
parlament.hu domainhoz tartozó oldalakat látogatott meg,
• milyen funkciókat, szolgáltatásokat vett igénybe,
• milyen információk után érdeklődött, vagy melyek azok, amelyek leginkább érdekelhetik Önt.
Azaz a sütiket alapvetően információ gyűjtésre használjuk fel a még jobb és minőségi felhasználói
élmény biztosítása és honlapunk fejlesztése céljából.

Ezen sütik egy része feltétlenül szükségesek ahhoz, hogy a felhasználók böngészhessék
honlapunkat, maradéktalanul és zökkenőmentesen használhassák annak funkciót, a honlapunkon
keresztül elérhető szolgáltatásokat. Ezek az ún. munkamenet sütik, melyek többek között lehetővé
teszik a látogató által adott oldalon, funkcióban vagy szolgáltatásban végzett műveletek
megjegyzését egy látogatás során. Ezen sütik érvényességi ideje kizárólag az aktuális látogatásra
vonatkozik, a munkamenet végeztével, illetve a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan
törlődik a számítógépről, ha az így van beállítva.
Az ún. teljesítményt biztosító sütiket pedig arra használjuk, hogy információt gyűjtsünk azzal
kapcsolatban, hogyan használják látogatóink honlapunkat. Ezek a sütik olyan információkat
gyűjtenek, mint például, hogy melyik oldalt, aloldalt nézte meg a látogató, annak mely részére
kattintott, hány oldalt vagy aloldalt keresett fel, milyen más oldalakat látogatott, milyen hosszú volt az
egyes oldalak megtekintési ideje, stb. Mindezek célja honlapunk és a rajta megtalálható funkciók
szolgáltatások fejlesztése, optimalizációja és ez által a felhasználói élmény javítása, a zavartalan és
megfelelő színvonalú szolgáltatásnyújtás biztosítása.
A honlapon Eckert András egyéni vállalkozótól független, külső szerverről érkező és külső szerverre
mutató hivatkozások (Maxer Hosting, e-mail szerver) is találhatók. E hivatkozások szolgáltatója a saját
szerverére történő közvetlen kapcsolódás miatt esetleg felhasználói adatokat képes gyűjteni (és
ezeket esetlegesen olyan országok területén kezelni, amelyek nem minősülnek adatkezelési
szempontból biztonságos harmadik országnak), amelyre ckert András egyéni vállalkozónak
semmiféle ráhatása sincs. Ezen adatgyűjtésekért semmiféle felelősséget nem vállalunk, ezek
kizárólag az Ön jóváhagyásával folynak, annak visszavonásáig, a sütik tiltásáig, illetve törléséig. A
külső szolgáltatók a felhasználói szokások mérésével, valamint a hirdetések kiszolgálásával
kapcsolatosan, információgyűjtés céljából ún. webjelzőket (web beacons) is használnak.
Jelenleg a honlapunk által használt harmadik fél általi sütik, illetve más hasonló program: a Google
Analytics szolgáltatása (pl. remarketing, Google Display hálózati megjelenítési jelentések, a Google
Analytics demográfiai és érdeklődési jelentései).
A Google hirdetésekkel kapcsolatos adatvédelmi irányelveiről az alábbi linken tájékozódhat.
http://www.google.com/policies/technologies/cookies/
A Google Analytics szolgáltatása sütikkel kapcsolatos további tudnivalókról az alábbi linkre kattintva
tájékozódhat.
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage
A Google cookie-kezeléséről a https://support.google.com/adwords/answer/2549063?hl=hu
linken olvashat részletesen.

