COOKIE-NYILATKOZAT
Köszönjük, hogy ellátogatott www.jobbmagyarorszag.hu webhelyünkre („Webhely”). A jelen cookienyilatkozat vonatkozik a Webhelyre, harmadik felek felületein (pl. Facebook) található egyéb
webhelyekre vagy márkaoldalakra.
Ha Ön nem egyezik bele ily módon a cookie-k és egyéb nyomonkövető technológiák használatába,
vagy állítsa be böngészőjét ennek megfelelően, vagy ne használja a jelen Webhelyet. Ha letiltja az
általunk használt cookie-kat, az kedvezőtlenül befolyásolhatja a Webhellyel kapcsolatos felhasználói
élményt.
Ha Ön mobil eszköz segítségével csatlakozik az internetre, kérjük, tanulmányozza át az Ön által
használt Alkalmazás adatvédelmi nyilatkozatát is, hogy tisztában legyen annak konkrét adatvédelmi
gyakorlataival.

MI AZ A COOKIE?
A cookie-k kis szövegfájlok, amelyeket az Ön által megnyitott webhelyek helyeznek el az Ön
számítógépén. Széles körben használatosak, céljuk a webhelyek működtetése vagy működési
hatékonyságának javítása, valamint az, hogy információkat küldjenek a webhely tulajdonosainak. Az
alábbiakban részletesen is megtudhatja, milyen információkat gyűjtenek a cookie-k, és hogyan
használjuk mi ezeket az információkat.

HOGYAN ÉS MIÉRT HASZNÁLJUK A COOKIE-KAT?
A cookie-k segítségével javíthatjuk a webhelyünk használhatóságát és funkcionalitását, valamint jobb
áttekintést nyerhetünk arról, hogyan használják a látogatók a webhelyet és az ezek által kínált
eszközöket és szolgáltatásokat, javíthatjuk felhasználóbarátságukat, visszajelzést kaphatunk
ügyfeleink elégedettségéről, és az internet más pontjain is kapcsolatba léphetünk Önnel.

Egyéb hasonló technológiák
A webhelyek más nyomonkövető technológiákat is használnak, köztük IP-címeket, naplófájlokat és
webjelzőket, amelyek szintén segítségünkre vannak abban, hogy a Jobb Magyarország - webhelyet
az Ön személyes szükségletei szerint alakítsuk.
IP-címek
Az IP-cím az a szám, amelynek segítségével a hálózat számítógépei azonosítják az Ön számítógépét,
valahányszor Ön felmegy az internetre. A következő célokra rögzíthetünk IP-címeket:





műszaki hibák elhárítása,
a webhely biztonságának és védelmének fenntartása,
pontosabb ismeretek szerzése webhelyeink használati módjairól, valamint
a tartalom testreszabása aszerint, hogy Ön melyik országból használja a webhelyeket.

Naplófájlok

Az általunk (vagy egy nevünkben eljáró harmadik fél által) végzett információgyűjtés naplófájlok
formájában is történhet, amelyek a webhelytevékenység nyilvántartására szolgálnak, és egy-egy
felhasználó böngészési szokásairól gyűjtenek statisztikákat. Ezek a naplóbejegyzések anonim módon
generálódnak, és többek közt a következő információk begyűjtésében vannak segítségünkre:



a felhasználó által használt böngészőtípus és operációs rendszer,
a felhasználó munkamenetéről szóló információk (pl. milyen URL-ről érkezett, mely
időpontban járt a webhelyünkön, mely oldalakat tekintette meg és milyen hosszan),

és hasonló navigációs vagy látogatói útvonalról szóló adatok.

Cookie-k/egyéni beállítások kezelése
Az Ön feladata aszerint beállítani számítógépét, hogy kíván-e cookie-kat fogadni vagy sem.
Böngészője beállításai közül kiválaszthatja azt, hogy cookie-k elfogadása előtt figyelmeztesse Önt,
vagy egyszerűen le is tilthatja a cookie-kat. A webhelyek nagy részének használatához vagy a rajtuk
való navigációhoz nem feltétlenül szükségesek a cookie-k, bár letiltásuk esetén Ön nem fog
hozzáférni a webhelyek összes funkciójához. Útmutatásért kattintson böngészője (pl. Internet
Explorer, Firefox) „súgó” gombjára. Ne feledje, ha különböző helyeken különböző számítógépeket
használ, minden egyes böngésző cookie-kezelését be kell állítania.

Jogi nyilatkozat: frissítés
Fenntartjuk a jogot, hogy a jelen nyilatkozaton módosításokat vagy helyesbítéseket végezzünk.
Kérjük, rendszeresen nyissa meg ezt az oldalt, hogy a jelen és az újabb információkat áttekintse.
Felhasználó a weboldal látogatásával elfogadja a jelen Süti irányelveket.
A nyilatkozat utolsó frissítése: 2018.április
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