Mi az a süti vagy más néven cookie?
A sütin (cookie) egy információcsomag, amelyet a szerver küld a böngészőnek, majd a böngésző visszaküld a
szervernek minden, a szerver felé irányított kérés alkalmával. A sütik hasznosak, mert engedélyezik a
weboldalnak, hogy felismerje a felhasználó eszközt, és ezáltal egy hatékonyabb, személyre szabott
felhasználói élményt nyújtson.
Milyen fajta sütit (cookie-t) használunk?
A FITKID.HU honlapjain az úgynevezett elsődleges sütiket (first-party cookies) és a harmadik féltől származó
sütiket (third-party cookies) használjuk.
Az első féltől származó sütiket az FITKID.HU weboldalainak megtekintésekor használ, ilyenek a technikai,
munkamenet (session), állandó (persistent) és funkcionális (functional) sütik:
A technikai sütik elengedhetetlenek ahhoz, hogy a weboldal megfelelően működjön. Ezek teszik lehetővé a
weboldal különböző részei közötti navigálást és bizonyos funkciók használatát.
A munkamenet sütik ideiglenes sütik, amelyek lehetővé teszik, hogy a böngészés során gyorsan és
egyszerűen navigálhasson a webhelyen.
Az állandó sütik meghaladják egy-egy böngészés idejét, és a munkamenet után egy megszabott ideig a
böngészőben maradnak (hacsak nem töröli a sütiket).
A funkcionális sütik a felhasználói élmény javítása érdekében észlelik, hogy milyen eszközzel nyitotta meg a
honlapunkat, megjegyzik az Ön korábbi felhasználói döntéseit (mint például a felhasználóneve, jelszava, a
választott nyelv, a régió, ahol Ön tartózkodik) Ily módon jobb és személyre szabottabb funkciókat
kínálhatunk Önnek.
Harmadik féltől származó sütik:
Teljesítmény sütik (Piwik): névtelen és összesített információkat gyűjtenek az Ön online viselkedéséről
(például a böngésző típusát, az Internet Protocol (IP) címet, az alkalmazott operációs rendszert, a weboldal
domainjét, amelyet meglátogat, akkor is ha az oldalt letiltja, a weboldal látogatásának dátumát és időpontját
stb.) statisztikai célokra és látogatói profilok létrehozására.
Az általunk használt cookie-k nem gyűjtenek adatokat, amelyek feltárhatnák személyes identitását, és ezért
nem teszik lehetővé számunkra, hogy azonosítsuk Önt.
Hogyan adhatja beleegyezését?
A weboldalunk első alkalommal történő meglátogatásakor megjelenik egy süti banner. Ha bezárja a
bannert, vagy folytatja látogatását honlapunkon, Ön beleegyezik a sütik irányelvben meghatározott
használatával, hacsak nem módosította a böngésző beállításait úgy, hogy az elutasítsa a sütiket (lásd alább),
vagy ha nem kattintott a "Süti tiltása" gombra.
Hogyan utasítsuk el a cookie-kat?

A beleegyezését bármikor visszavonhatja a süti bannerében a "Süti tiltása" gombra kattintva, vagy törölheti
a sütiket az internetböngésző beállításával.
Ezeket a beállításokat rendszerint az internetböngésző "Opciók" menüpontjában találja. A beállítások
megértéséhez a következő linkek hasznosak lehetnek (vagy bővebb információ az internet böngésző "Súgó"
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o
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menüpontjában található):
Süti kezelése az Internet Explorerben
Süti kezelése a Firefoxban
Süti kezelése a Chrome-bann
Süti kezelése a Safariban
Ehelyütt jegyezzük meg, hogy ez a weboldal sütik használatával történő működésre készült, így azok
részleges vagy teljes kikapcsolása hatással lehet e weboldal használhatóságára, megakadályozhatja az
interaktív kommunikációt, és ekként azt, hogy Ön annak minden szolgáltatását kihasználhassa. A beállítások
bármikor módosíthatók.

