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Cookie-k feldolgozása 
 

Daktela s.r.o., székhely: Vinohradská 2828/151, 130 00 Praha 3 - Žižkov, azonosítószám: 27232263, bejegyezve a 
Prágai Városi Bíróság által vezetett cégjegyzékbe, C. szakasz, 106338. sz. 
A cookie egy kis szöveges fájl, amely az Ön számítógépén vagy mobileszközén tárolódik, amikor meglátogatja 
weboldalunkat. Cookie-kat használunk az Ön preferenciáinak pontosabb azonosítása és webhelyünk megfelelő 
testreszabása érdekében. A cookie-k így növelik az Ön által többször meglátogatott webhely felhasználóbarát 
jellegét (lehetővé teszi, hogy készüléke emlékezzen a meglátogatott oldalakra és az egyes oldalakra vonatkozó 
preferált beállításokra). A sütiket különösen a szerverek vagy releváns weboldalak üzemeltetői, valamint az 
érintett weboldalakon használt reklámrendszerek üzemeltetői dolgozzák fel. A sütiket a használatukhoz szükséges 
ideig kezeljük, de legfeljebb 1 évig a süti létrehozásától számítva. Egyik cookie-nk sem gyűjt és nem tartalmaz 
olyan információkat, amelyek személyes jellegűek, ezért semmilyen módon nem teszik lehetővé az Ön 
azonosítását. Ha nem engedélyezi a cookie-kat a böngészőjében (lásd az alábbi utasításokat), előfordulhat, hogy 
weboldalunk egyes funkciói nem az elvárásoknak megfelelően működnek. Például egy weboldal nem az Ön 
preferenciáinak megfelelően jelenik meg, mert nem lesz személyre szabható. 
 

Cookie-k felosztása 
Teljesítmény cookie-k  - névtelen információkat gyűjt a meglátogatott oldalakról és a webhely használatáról. 
Ezeket a sütiket a weboldal működésének javítására használjuk. 

Hirdető cookie-k - Célzott hirdetések kiszolgálására szolgál, függetlenül attól, hogy a felhasználó melyik webhelyen 
tartózkodik. 
Munkamenet cookie-k - Webhely böngészése közben tárolódnak, és az internetböngésző bezárásakor törlődnek. 
Állandó (funkcionális) cookie-k - árolásra kerülnek az eszközén, és nem törlődnek, amikor befejezi a böngészést. 
Állandó sütiket használunk, hogy megjegyezzük az Ön preferenciáit a következő látogatáskor webhelyünkön, és 
lehetővé tegyük a preferenciákra (felhasználónév, nyelv) való emlékezését. További információk  
a www.allaboutcookies.org és a www.youronlinechoices.eu oldalakon érhetők el. 
 

Cookie-k beállítása 
A szabványos webböngészők támogatják a cookie-kezelést. A böngésző beállításainak részeként manuálisan 
törölheti, blokkolhatja vagy teljesen letilthatja a használatukat. Csak bizonyos webhelyeken engedélyezheti  
a cookie-kat. Oldalunkon lehetősége van a cookie-k egyszerű és ingyenes feldolgozására a böngészőn keresztül. 
Ha az Ön böngészője engedélyezi a cookie-k használatát, akkor elfogadjuk, hogy elfogadja a szabványos cookie-k 
használatát szervereink és webhelyeink által. Az alábbiakban egy egyszerű módszert talál a cookie-k törlésére  
a leggyakrabban használt internetes böngészőkben. Részletesebb információkért kérjük, használja 
internetböngészője súgó lehetőségét. 
Internet Explorer 8 vagy újabb verzió: Az "Eszközök" menüben válassza a "Biztonság" opciót, kattintson  
a "Böngészési előzmények törlése" gombra, válassza ki a megfelelő fájlokat, majd kattintson a "Törlés" gombra. 
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Google Chrome:  Az "Eszközök" menüben válassza az "Opciók" lehetőséget, keresse meg az "Adatvédelem" részt, 
és kattintson a "Cookie-k megjelenítése" lehetőségre a Cookie-beállítások részben. Az "Összes eltávolítása" 
gombra kattintva a cookie-k teljes listája törlődik, az "Eltávolítás" gombra kattintva pedig a kiválasztott cookie 
törlődik. 
Android Böngésző:  a „Menü”-ben kattintson a „Továbbiak”-ra, majd a „Beállítások” elemre, válassza a „Clear all 
cookies” (Összes cookie törlése) lehetőséget, és kattintson az „OK” gombra a megerősítéshez. 
Mozilla Firefox: az "Eszközök" menüben válassza az "Opciók" (vagy Linux esetén Szerkesztés | Beállítások) 
lehetőséget, és az "Adatvédelem" részben a Cookie-k panelen válassza a "Sütik megjelenítése" lehetőséget. Az 
"Összes eltávolítása" gombra kattintva a teljes cookie-lista törlődik. A kiválasztott süti törléséhez kattintson  
a "Cookie-k törlése" gombra 
Safari: a menüben válassza a "Beállítások", majd a "Biztonság", majd a "Sütik megjelenítése" lehetőséget.  
A cookie-k eltávolításához nyomja meg az "Eltávolítás" gombot. 
Opera:  a „Beállítások” menüben válassza a „Privát adatok törlése” lehetőséget, a „Speciális beállítások” részben 
pedig az „Ideiglenes cookie-k törlése” és az „Összes cookie törlése” lehetőséget. A törléshez kattintson a "Törlés" 
gombra. 

Opera Mini:  a "Menüben" kattintson a "Beállítások", majd az "Adatvédelem" és a "Cookie-k törlése" elemre 

 

Analitikai eszközök  

Honlapunk hirdetési szolgáltatásaink részeként elsősorban marketingkampányok lebonyolítására használ 
analitikai eszközöket, amely montírozza az ügyfelek viselkedését, nyomon követi és rögzíti a hibákat  
a mobilalkalmazásban, valamint leadeket gyűjt. 

A Google Analytics segítségével értékeljük az ügyfelek webhelyeken és alkalmazásokban tanúsított viselkedését. 
A felhasználót csak a sütik alapján értékeli a rendszer, és más adatot nem használunk fel, ezzel biztosítva  
a felhasználó anonimitását. 

Ön bármikor korlátozhatja vagy letilthatja ezt az eszközt a "hirdetésbeállítások" menüből itt:  
https://www.google.com/settings/ads. 

Google Adatvédelem és Általános Szerződési Feltételek szolgáltatás itt érhető el:  
https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/. 

A Slikk platformot használjuk promóciós célokra, ugyanakkor nem adunk át harmadik félnek semmilyen vásárlói 
információt. 

Megrendelések: A szolgáltatások minőségének javítása érdekében weboldalunkon értékeljük a rendelési 
folyamatot. Például, ki értékelünk egy adott felhasználót, aki nem véglegesített a megrendelést a weboldalon. 

Amennyiben kérdése vagy észrevétele van, forduljon hozzánk a  daktela@daktela.com e-mail címen. 
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