
COOKIE SZABÁLYZAT 
Ebben az irányelvben a „cookie-k” kifejezéssel azokra a cookie-kra és egyéb, hasonló 
technológiai megoldásokra utalunk, amelyekre az EU elektronikus hírközlésben 
alkalmazandó adatvédelmi irányelve vonatkozik. 

MI A COOKIE? 

A cookie-k olyan kis adatfájlok, amelyeket a webhely kérésére a böngésző eltárol a 
felhasználó számítógépén vagy mobileszközén. A cookie engedélyezi a webhely 
számára, hogy időről időre „megjegyezze” az Ön műveleteit vagy beállításait. 

A legtöbb internetböngésző támogatja a cookie-kat, a felhasználók viszont beállíthatják, 
hogy a böngésző visszautasítson bizonyos típusú cookie-kat vagy adott cookie-kat. A 
felhasználók továbbá bármikor törölhetik a cookie-kat. 

MIÉRT HASZNÁLUNK COOKIE-KAT? 

A cookie-kat arra használjuk, hogy többet tudjunk meg arról, hogy Ön hogyan használja 
a tartalmainkat, és hogy segítséget nyújtsanak a webhelyünk felkeresésekor szerzett 
felhasználói élmény javításában. Például bizonyos cookie-k megjegyzik az Ön nyelvét 
vagy beállításait, így nem kell ismételten kiválasztania ezeket a lehetőségeket, 
valahányszor ellátogat webhelyeink egyikére. 

A cookie-k továbbá lehetővé teszik, hogy specifikus tartalmat jelenítsünk meg Önnek 
webhelyeinken, mint például videókat. Az Ön által a webhelyeinken elvégzett 
műveletekkel kapcsolatos adatokat felhasználhatjuk arra, hogy célzott hirdetéseket 
jelenítsünk meg Önnek harmadik felek webhelyein abból a célból, hogy termékeinkkel és 
szolgáltatásainkkal a harmadik felek webhelyein keresztül is megkeressük Önt. 

MILYEN TÍPUSÚ COOKIE-KAT HASZNÁLUNK? 

Saját és harmadik féltől származó cookie-k 

Webhelyeinken saját és harmadik féltől származó cookie-kat is használunk. 

A saját cookie-k a digic-it.hu doménről származnak, és általában a nyelvvel és hellyel 
kapcsolatos beállítások azonosítására, illetve alap webhelyfunkciók megjelenítésére 
használatosak. 

A harmadik féltől származó cookie-k más felekhez tartoznak, és más felek kezelik 
azokat, mint például a Digic-It üzleti partnerei vagy szolgáltatói. Ezek a cookie-k 
szükségesek lehetnek bizonyos, például álláspályázatok elküldéséhez szükséges 
űrlapok megjelenítéséhez, vagy a digic-it.hu webhelyen kívülről származó hirdetések 
engedélyezéséhez. 

Munkamenetre szóló cookie-k 

https://www.shell.hu/


A munkamenetre szóló cookie-k ideiglenes cookie-k, amelyek csak addig jegyzik meg az 
Ön tevékenységét, amíg a webhelyen tartózkodik, és a webböngésző bezárásakor 
lejárnak. 

Állandó cookie-k 

Az állandó cookie-k az Ön webhelyen belüli beállításainak a megjegyzésére szolgálnak, 
és akkor is az asztali gépen vagy a mobileszközön maradnak, ha bezárja a böngészőt, 
vagy újraindítja a számítógépet. Ezeket a cookie-kat a felhasználó tevékenységének 
elemzésére használjuk látogatási minták létrehozása érdekében, hogy javítsunk a 
webhelyünk funkcionalitását az Ön vagy a webhelyeinkre ellátogató egyéb személyek 
számára. Ezek a cookie-k azt is lehetővé teszik a számunkra, hogy célzott hirdetéseket 
jelentsünk meg Önnek, és lemérjük webhelyünk funkcióinak és hirdetéseinek 
hatékonyságát.  

HOGYAN HASZNÁLJUK FEL A COOKIE-KAT 
HIRDETÉSI CÉLOKRA? 

A cookie-k és a hirdetési technológiák, mint például adatgyűjtő jelek, pixelek és névtelen, 
hirdetési hálózathoz kapcsolódó címkék segítenek nekünk abban, hogy a releváns 
hirdetéseket sokkal hatékonyabban jelenítsük meg Ön számára. 

Ezek az összesített auditálási adatok begyűjtésében, a kutatásban és a teljesítmény 
hirdetők számára történő jelentésben is segítséget nyújtanak. A pixelek segítségével 
megismerhetjük és javíthatjuk a hirdetések eljuttatását, és megtudhatjuk, hogy bizonyos 
hirdetések mikor jelentek meg Önnek. Mivel a webböngésző a hirdetéseket és az 
adatgyűjtő jeleket közvetlenül a hirdetési hálózat szervereiről kérheti, ezek a hálózatok 
képesek megtekinteni, szerkeszteni vagy beállítani saját cookie-jaikat, ugyanúgy, mintha 
Ön weboldalt kért volna le a webhelyeikről. 

Annak ellenére, hogy harmadik felek webhelyein nem használunk cookie-kat a 
böngészési tevékenységgel kapcsolatos profil létrehozásához, felhasználjuk a harmadik 
felektől érkező összesített adatokat annak érdekében, hogy releváns  hirdetéseket 
jelenítsünk meg az Ön számára érdeklődése alapján. Az általunk begyűjtött személyes 
adatokat nem adjuk át a hirdetőknek. 

A cookie-beállítások módosításával leiratkozhat a külső és harmadik fél tájékoztatásával 
végzett hirdetésekről. A leiratkozással nem távolítja el a hirdetéseket a meglátogatott 
oldalakról: a leiratkozás azt eredményezi, hogy a megjelenő hirdetéseket a rendszer 
nem igazítja az Ön érdeklődési köréhez. Ez azt jelenti, hogy az Ön számára 
megjelenített hirdetéseket az adott típusú cookie-k nem igazítják az érdeklődési köréhez. 

HOGYAN HASZNÁLJUK A KÜLSŐ (HARMADIK 
FELEKTŐL SZÁRMAZÓ) COOKIE-KAT? 

A webhelyünkön elérhető egyes funkciókhoz külső beszállítókat alkalmazunk, például ha 
olyan oldalt keres fel, ahol videó van beágyazva a YouTube-ról, vagy link mutat oda. 
Ezek a videók vagy linkek (és a külső beszállítóktól származó más tartalmak) 



tartalmazhatják a harmadik fél cookie-jait, ezért érdemes lehet tanulmányoznia e 
harmadik felek webhelyeinek a cookie-k felhasználására vonatkozó irányelveit. 

HOGYAN UTASÍTHATOM EL ÉS TÖRÖLHETEM A 
COOKIE-KAT? 

Elutasíthatja vagy letilthatja a digic-it.hu webhelyre történő látogatással letöltött összes 
vagy adott cookie-t. Ehhez a webhelyeinken kattintson a cookie-kra vonatkozó 
beállításokra. A böngésző beállításainak módosításával módosíthatja a digic-it.hu 
webhelyére vonatkozó beállításokat. Kérjük, vegye figyelembe, hogy a legtöbb böngésző 
automatikusan elfogadja a cookie-kat. 

Ezért amennyiben nem szeretné engedélyezni a cookie-k használatát, akkor Önnek 
személyesen kell törölnie vagy blokkolnia a cookie-kat. Ha elutasítja a cookie-k 
használatát, akkor továbbra is képes lesz ellátogatni webhelyeinkre, de a funkciók 
némelyike nem működik majd megfelelően. A cookie-k törlésével vagy elutasításával, 
illetve a cookie-kkal kapcsolatos további általános információért 
a www.allaboutcookies.org oldalt is felkeresheti. Ha úgy használja webhelyünket, hogy 
a cookie-k egészét vagy némelyikét nem törli vagy nem utasítja el, akkor beleegyezik, 
hogy elhelyezhetjük azokat a cookie-kat, amelyeket az eszközén nem törölt vagy nem 
utasított el. 

 

http://www.allaboutcookies.org/
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