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COOKIES – SÜTIK
A „cookie“ fájlok használata. A weboldalakon
alkalmazhat „cookie“ fájlokat. A „cookie“ fájl
olyan információ, amelyet a weboldal elment
a felhasználó rendszerében annak érdekében,
hogy megjegyezzen bizonyos információkat
önről az adott oldalak vagy hasonló oldalak
következő meglátogatása esetére. A
„cookies“ csak a sütik használatához a
keresőben adott hozzájárulása esetén kerül
alkalmazásra (az internetes oldalak és
internetes reklámok hatékonyabb használata
érdekében).
„Cookies“ a www.vicsapinatalia.hu alakon a
következők:
• Szükséges cookie fájlok (JSESSIONID,
PHPSESSIONID) alapfunkciók által segítik a
weboldalak létrehozását, ilyen az oldalakon
működő navigáció és a weboldal bizonyos
területeinek a bebiztosításához való
hozzáférés. Javasoljuk, hogy fogadja el azokat,
a honlapok nélkülük nem feltétlenül
működnek helyesen.
• Statisztikai fájlok - Google Analytics
(dc_gtm_UA-#, _ga, _gat, _gid): a weboldalak
tulajdonosainak anonim statisztikák gyűjtése
által segítenek megérteni, hogy a látogatók
hogyan kommunikálnak a weboldalakkal
• Cookie marketing fájlok - Google Analytics
(collect), Facebook, stb.: a látogatóknak a
különböző weboldalakon való mozgása
figyelésére használatosak. A cél az olyan
reklámok megjelentetése, amelyek relevánsak
és minden felhasználóhoz egyénileg
alkalmazkodnak, így sokkal értékesebbek a
kiadók és harmadik személyek hirdetői
számára. Az adott weboldal használati
módjára vonatkozó információk megosztásra
kerülnek a Google, Facebook és egyéb olyan
oldalak között, amelyek az oldalak
látogatottsági statisztikáit készítik és a

COOKIES

Používanie súborov „cookie“. môže na svojich
webových stránkach používať súbory „cookie“.
Súbor „cookie“ je informácia, ktorú webová
stránka uloží v systéme používateľa, aby si
zapamätala určité informácie o vás pri vašej
ďalšej návšteve týchto alebo súvisiacich
stránok. „Cookies“ sú spracúvané iba v
prípade povolenia voľby cookies vo Vašom
webovom prehliadači (sú spracúvané pre
vylepšenie prevádzky internetových stránok
prevádzkovaných a internetovú reklamu).
„Cookies“ na stránkach
www.vicsapinatalia.hu sú:
• Potrebné súbory cookie (JSESSIONID,
PHPSESSIONID) pomáhajú vytvárať webové
stránky pomocou použitia základných funkcií,
ako je navigácia na stránkach a prístup k
zabezpečeniu oblastí webovej stránky.
Odporúčame ich akceptovať, webové stránky
bez nich nemusia fungovať správne.
• Štatistické súbory cookie - Google Analytics
(dc_gtm_UA-#, _ga, _gat, _gid): pomáhajú
majiteľom webových stránok pochopiť, ako
návštevníci komunikujú s webovými stránkami
zhromažďovaním anonymných štatistík.
• Marketingové súbory cookie - Google
Analytics (collect), Facebook a ďalšie: sa
používajú na sledovanie pohybu návštevníkov
na rozličných webových stránkach. Zámerom
je zobraziť reklamy, ktoré sú relevantné a
individuálne sa prispôsobujú pre každého
používateľa a tým sú cennejšie pre
vydavateľov a inzerentov tretích strán.
Informácie o tom, ako používate tento web sa
zdieľajú so spoločnosťami Google, Facebook a
ďalšími za účelom tvorby analýz návštevnosti
stránok a na sledovanie pohybu návštevníkov
na rozličných webových stránkach.
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látogatók weboldalak közötti mozgását
követik.

Pri prvej návšteve stránky Vám bude
zobrazený súhlas s použitím cookies z tejto
stránky s odkazom na podrobné informácie
(táto stránka).

Amikor az oldalt első ízben meglátogatja, az
oldal hozzájárulást fog kérni a cookies
használatához, amelyben utalás fog szerepelni
a részletes információkra (jelen oldal).

Ha nem szeretne a www.vicsapinatalia.hu
weboldalon sütiket kapni, korlátozhatja a sütik
befogadását, mégpedig az internetes keresője
beállításával.

A v fájlok kezelésének egy hatékony eszközét
megtalálja pl. a
http://www.youronlinechoices.com/sk/
oldalon.

A „cookie“ fájlokat teljesen letilthatja és
eltávolíthatja azokat, amelyeket a számítógép
már elmentett, viszont ez csökkentheti a
felhasználói komfortját az oldal megtekintése
során. A keresők üzemeltetői az oldalaikon
tájékoztatnak a sütik vezérlése tekintetében.

Ak nechcete prijímať súbory „cookie“
z webovej stránky www.vicsapinatalia.hu ,
môžete rozsah akceptácie súborov „cookie“
obmedziť prostredníctvom nastavení Vášho
internetového prehliadača.

Účinný nástroj pre správu súborov cookie je k
dispozícii napr. na stránke
http://www.youronlinechoices.com/sk/

Súbory „cookie“ môžete aj úplne zakázať a
odstrániť tie, ktoré už v počítači uložené sú,
ale môže vám to znížiť užívateľský komfort pri
návšteve stránok. Dodávatelia prehliadačov na
svojich stránkachinformujú o ich možnostiach
riadenia cookies.

