SÜTIKEZELÉSI SZABÁLYZAT
A http://www.muepitesz.hu/ URL címen elérhető portál rendszer, honlap
tulajdonosa a MŰÉPÍTÉSZ Építészeti Tervezőiroda Korlátolt Felelősségű Társaság
(székhely: 3525 Miskolc, Déryné utca 2. 1. em. 1., Miskolci Törvényszék
Cégbírósága: Cg.05-09-002232) sütikezelési információi az alábbiak:
Kérjük, nézze át az adatkezelési tájékoztatónkat is (link).
Mik azok a sütik (cookie-k)?
A jobb szolgáltatásnyújtás érdekében, amikor meglátogat egy honlapot, a
legtöbb honlap sütiket (cookie-kat) használ; olyan gyakorlatias technológiákat,
amelyek információt gyűjtenek és használnak fel a honlap használatának
megkönnyítésére. A sütik olyan kis szövegek, amelyek az Ön számítógépének
merevlemezére íródnak a honlapfelkeresésekor. A látogatás során a sütik
adatokat küldenek társaságunk felé.
Mire valók a sütik?
Azért használunk sütiket, hogy megtudjuk, korábban is meglátogatta-e oldalunkat
vagy új látogató, továbbá segít a honlap böngészés online élményének
javításában.
Hozzájárulás a honlap süti használatához
Amikor meglátogatja honlapunkat, egy a képernyőn felugró ablaktájékoztatja,
hogy számítógépe merevlemezére sütik kerülnek elhelyezésre.
A röviden megjelenő üzenet ismerteti Önnel sütikezelési szabályzatunkat. Azzal,
hogy rákattint az “Megértettem” gombra, elfogadja a sütiszabályzatban szereplő
sütiket. Lehetősége van arra is, hogy a beállításokra kattintva beállítsa sütikezelési
preferenciáit.
Amennyiben azt szeretné, hogy ne helyezzünk el számítógépén sütiket, akkor
sürgősen hagyja el honlapunkat. [Ide kattintva]elolvashatja, hogyan távolíthatja
el a sütiket a böngészőjéből.
Az általunk használt sütik típusai, és felhasználásuk módja
Társaságunkkülönböző típusú sütiket használ. Fontos számunkra, hogy Ön
megismerje milyen adatokat gyűjtünk Önről a sütik révén és milyen sütiket használ
a technológiánk, illetve hogy ezek milyen célra kerülnek felhasználásra. Alább
áttekintést adunk a felhasznált sütik típusairól.
Sütitípusok
Funkcionális sütik

Leírás
Ezekre a sütikre kifejezetten azért van szükség,
mert
általuk
biztosítható
a
honlap
alapfunkcionalitása, a honlapon kért szolgáltatás
teljesítése és a felhasználó sütibeállításainak

megjegyzése.
Analitikus sütik

Társaságunkáltal használt sütik úgynevezett
Googleanalitikus sütik. A GoogleAnalytics a
Google Inc. (Google) által kínált webelemző
szolgáltatás. A Google elhelyezi a sütiket, és olyan
összesített statisztikai információkat használt fel
belőlük, amelyekből számunkra érthetővé válik,
hogyan használják a honlapot a látogatók. A
GoogleAnalytics által gyűjtött adatok annak
elemzésére
kerülnek
felhasználásra,
hogy
milyennek tapasztalják a felhasználók a honlapot,
és hogy hogyan tudnánk javítani a honlapot.
Adatfeldolgozási szerződést kötöttünk, hogy
biztosítsuk, a Google csak akkor adhat ki
harmadik félnek információt, ha erre a Google-t a
törvény kötelezi, illetve amennyiben ez a harmadik
fél a Google nevében dolgozza fel az adatokat. A
Google nem rendeli hozzá az Ön e-mail-címét
egyetlen, a Google által tárolt adathoz sem.
További információkat találhat a GoogleAnalyticsről itt: https://www.google.hu/intl/hu/analytics/.

Nyomkövető sütik

Testre szabja, az Ön preferenciáihoz igazítja a
honlapot és a kommunikációnkat. Amikor Ön
honlapunkat böngészi, tudomásul veszi, hogy
társaságunknemcsak
szigorúan
a
honlap
alapfunkcionalitását biztosító sütiket használ.
Ezek a sütik megjegyzik az Ön földrajzi
preferenciáit, illetve folyamatosan bejelentkezve
tartják a honlap biztonságos részein, miután
bezárta a böngészőt. Ezek a sütik azt is nyomon
követik, hogy mire kattint rá, és hogy milyen
preferenciái lehetnek, mely lehetővé teszi
számunkra,
hogy
relevánsabb
módon
közelítsünkÖnhöz.
Kattintással kiválaszthatja sütikezelési preferenciáit.
A sütik ellenőrzésének, letiltásának és törlésének alternatív módja

Megváltoztathatja a beállításokat, hogy blokkolja a sütiket, vagy hogy értesítést
kapjon, amikor sütik kerülnek az ön eszközére.
Kattintson az alábbi linkek egyikére, hogy közvetlenül a böngésző használati
utasításához jusson. Ne felejtse el, hogy újból be kell majd állítania a preferenciáit
vagy ismét be kell jelentkeznie, illetve hogy egyes webhelyek eltávolítják a sütiket.

A süti beállítások módosításáról bővebben az alábbi linkeken talál információkat:
- MozillaFirefox:
https://support.mozilla.org/hu/kb/S%C3%BCtik%20kezel%C3%A9se
- GoogleChrome:
https://support.google.com/chrome/answer/95582?hl=hu&ref_topic=3421
433
- Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/hu-hu/internet-explorer/iesecurity-privacy-settings#ie=ie-9
- Opera: http://help.opera.com/Windows/9.63/hu/cookies.html
- Safari: http://support.apple.com/kb/PH5042
Amennyiben egyáltalán nem szeretne sütiket kapni (beleértve azokat, amelyek
ahhoz szükségesek, hogy a honlap elérhető legyen az Ön számára), beállíthatja
a böngészőjét úgy, hogy a sütik letiltásra kerüljenek.Ha letiltja az általunk
használt sütiket,ez befolyásolhatja az egész felhasználói élményt a honlap
böngészésekor. Lehet, hogy nem tudja meglátogatni honlapunk egyes részeit, és
nem kaphat személyre szabott információt, amikor honlapunkat böngészi. A
testreszabott beállítások, mint például a bejelentkezési információ elmentése is
leállhat.
Amennyiben többféle eszközt használ a honlap eléréséhez (pl. számítógép,
okostelefon, táblagép, stb.) meg kell győződnie arról, hogy minden böngésző
minden eszközön helyesen,az Ön sütipreferenciáinak megfelelően van-e beállítva.

