COOKIE-SZABÁLYZAT
A cookie fogalma.
A cookie egy olyan információblokk, amelyet a szerverünk az Ön böngészőjének küld el a jelen
weboldal megtekintésekor, majd az Ön böngészője visszaküldi azt weboldalunkon keresztül szerverünk
számára minden alkalommal, amikor weboldalunkat felkeresi.
Ez által weboldalunk felismeri Önt, mint felhasználót és ennek eredményeként weboldalunk
hatékonyabban szabhatja személyre az Ön felhasználói élményét.
A weboldalunkon használt cookie-k.

Szigorúan szükséges cookie-k.
Ezek a cookie-k a weboldal működéséhez szükségesek, és nem kapcsolhatók ki. Az ilyen cookie-k csak
az alapműveletekre, például nyelvre, pénznemre, bejelentkezési munkamenetre, adatvédelmi
beállításokra válaszul állíthatók be. Beállíthatod a böngésződet, hogy blokkolja ezeket a cookie-kat, de
ez befolyásolhatja webhelyünk működését.

Analitikai és statisztikai cookie-k.
Ezek a cookie-k lehetővé teszik a weboldal látogatói forgalmának mérését és a forgalomadatok
megtekintését az adatok adathalmazokba történő gyűjtésével. Segítenek abban is, hogy megértsük,
mely termékek és műveletek népszerűbbek másoknál.

Marketing és retargeting cookie-k.
Ezeket a cookie-kat általában marketing és hirdetési partnereink állítják be. Ezeket felhasználhatóak a
látogatót érdeklő profil létrehozására, és később releváns hirdetések megjelenítésére. Ha nem
engedélyezi ezeket a cookie-kat, nem fognak célzott hirdetések megjelenni a weboldal igénybevétele
okán.

Funkcionális cookie-ek.
Ezek a cookie-k lehetővé teszik webhelyünk számára, hogy további funkciókat és személyes
beállításokat kínáljon. Ezeket a weboldal tulajdonosa, vagy külső szolgáltató állíthatja be. Ha nem
engedélyeziezeket a cookie -kat, előfordulhat, hogy néhány szolgáltatás nem működik majd
megfelelően.
A cookie-k beállítása, elutasítása.
Ön böngészője vonatkozó beálltásainak segítségével bármikor törölheti a cookie-kat, illetve
kiválaszthatja az Önnek leginkább tetsző- és leginkább megfelelő beállítást, melyhez rendszerint a
böngészője „Súgó” menüpontjában talál segítséget – kivételt képeznek ez aló a szigorúan szükséges
cookie-k
A leggyakrabban használt böngészők sütibeállításairól az alábbi linkeken található tájékoztatás:
● Chrome

●
●
●
●
●

https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=hu
Chrome (Mobil)
https://support.google.com/accounts/answer/32050?co=GENIE.Platform%3DAndroid&hl=hu
Edge
https://support.microsoft.com/hu-hu/help/4027947/microsoft-edge-delete-cookies
Firefox
https://support.mozilla.org/hu/kb/weboldalak-altal-elhelyezett-sutik-torlese-szamito
Safari (asztali eszközök)
https://support.apple.com/hu-hu/guide/safari/sfri11471/mac
Safari (mobil eszközök)
https://support.apple.com/hu-hu/HT201265

A cookie-kat használó személyek.
Az egyes cookie-kat vagy a honlap vagy harmadik fél (külső szolgáltató) helyezik el.
A honlapot az alábbi személy üzemelteti: Van Másik Média s.r.l. (székhely: 21 Decembrie 1989 nr. 17,
ap.1, adószáma: 45498437, cégjegyzékszáma: J12/288/2022 képviseli: Pusztay András János
ügyvezető,)
A harmadik fél által kezelt személyes adatok tekintetében a külső szolgáltatók saját adatvédelmi
tájékoztatójában foglaltak az irányadók:
● Google Analytics ● https://policies.google.com/privacy?hl=hu
● Google DoubleClick ● https://www.google.com/intl/hu/policies/privacy/archive/20080807/
● Google Adwords ● https://policies.google.com/privacy?hl=hu
● Google AdSense ● https://www.google.com/adsense/new/localized-terms ● Facebook (Angol) ●
https://www.facebook.com/privacy/explanation
● Youtube ● https://policies.google.com/privacy?hl=hu
Cookiejellemzők.
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(https://tamogatas.transtelex.ro/docs/adatkezelesi_hu.pdf) az irányadó, azzal, az adatkezeléshez
való hozzájárulását a látogató bármikor visszavonhatja a cookie-beállításaival, vagy bármilyen egyéb
kötetlen, a Van Másik s.r.n.-hez címzett nyilatkozatában is.
A cookie-kkal kapcsolatos minden további kérdéssel kapcsolatban a honlap üzemeltetője rendelkezésre
áll különösen a dpo@transtelex.ro, elektronikus levélcímen.
Kolozsvár, 2022. január 24.
Van Másik Média s.r.l
Kedvezményezett

