A Weboldalak látogatása során Ön hozzájárulhat az oldalon alkalmazott cookie-k (magyarul sütik)
használatához a böngészési élmény javítása, illetve az érdeklődésének megfelelő, személyre szabott
ajánlatok megjelenítése érdekében. Ez az oldal tartalmazza az összes, cookie-k használatával
kapcsolatos információt, amelyeket a Weboldalon alkalmazunk.
Mik azok a cookie-k?
A cookie-k, más néven sütik olyan kis adatcsomagok, melyeket a böngésző ment el az Ön eszközére a
Weboldalak (webszerverek) kérésére. A weboldalak ezekben a sütikben tárolják az ideiglenes, de
számukra fontos információkat, a Weboldalakon keresztül történő szolgáltatások nyújtására,
felhasználók ezzel összefüggő azonosítására, a böngészési élmény javítására, a felhasználók
érdeklődésének megfelelő, személyre szabott ajánlatok megjelenítésére, valamint a Weboldalaink
látogatottsági adatainak elemzésére.
Hozzájárulás a cookie-k használatához
A Weboldal betöltése során egy felugró ablakban kérünk hozzájárulást Öntől a cookie-k telepítéséhez.
Amennyiben nem adja meg hozzájárulását, csak a Weboldal működéséhez elengedhetetlenül szükséges
cookie-kat telepítjük az Ön berendezésén.
Hogyan tudja a cookie-k használatát szabályozni?
Ön egyrészt a iszt.hu adatkezelési központjában tudja szabályozni az oldalon használt cookie-k
működését.
Adatvédelmi beállítások
Cookie beállítások
A fentiek mellett pedig a böngészője beállításával is tudja szabályozni a cookie-k használatát.
A legtöbb böngészőprogram alapbeállítása olyan, hogy engedélyezi a cookie-k használatát. A
leggyakrabban használt böngészők esetében a cookie-k beállításának módját az alábbi weboldalak
ismertetik:
 Apple Safari: LINK
 Google Chrome: LINK
 Microsoft Internet Explorer: LINK
 Opera: LINK
 Mozilla Firefox: LINK
Ha Ön a cookie-k használatát a böngészőben eszközölt beállításokon keresztül letiltja, akkor a
Weboldalak vagy azok bizonyos funkciói elérhetetlenné vagy használhatatlanná válnak mindaddig, amíg
a cookie-k használatát nem engedélyezi újra, azaz a blokkolást nem oldja fel. Bármikor lehetősége nyílik
a beállítások, és ezáltal a cookie-k használatának módosítására.
Ön szintén a böngészőjében tudja megtekinteni és törölni azokat a cookie-kat, amelyek korábban
kerültek eltárolásra a számítógépén.
A honlap a sütik alábbi típusait használja, amely sütik terjedelmére és funkciójára
vonatkozó magyarázat alább található:
 Feltétlenül szükséges sütik
 Funkció és Teljesítmény sütik
 Hozzájáruláson alapuló sütik
FELTÉTLENÜL SZÜKSÉGES COOKIE-K
A szükséges cookie-k a rendszer működéséhez feltétlenül szükségesek, azok nélkül a honlap nem
használható rendeltetésszerűen, a Magyarországi Internet Szolgáltatók Tanácsa Tudományos
Egyesületogos érdekének érvényesítéséhez szükséges a cookie-k használata. Ezek a cookie-k a
felhasználó hozzájárulása nélkül használhatók és nem kapcsolhatók ki.
Jogalap: GDPR 6.cikk (1) bekezdés b) pont.
FUNKCIÓ ÉS TELJESÍTMÉNY COOKIE-K
A funkció és teljesítmény cookie-k nem feltétlenül szükségesek a honlap használatához, azonban ezek
használatával jobb felhasználói élményt tudunk nyújtani. Ezek a cookie-k általában beállításokat, és
kényelmi funkciókat biztosítanak a honlap személyre szabottabb működéséhez (például a kiválasztott
nyelv, vagy a meglátogatott oldal-típus). A Funkcionális cookie-k használatára kizárólag az Ön
hozzájárulása esetén kerül sor és a hozzájárulását az Adatvédelmi Központban bármikor visszavonhatja
a funkcionális cookie-k kikapcsolásával. Ezek a sütik nem tárolnak személyes adatokat.
Jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont.
HOZZÁJÁRULÁSON ALAPULÓ COOKIE-K

Azon sütiket, amelyek nem feltétlenül szükségesek és nem funkció vagy teljesítmény sütik, így például
a reklám / marketing sütiket, csak a kifejezett hozzájárulásával használja az Adatkezelő.
Az Adatkezelő fenntartja továbbá a jogot, hogy azon adatokat, amelyekhez a honlap látogatói
szokásainak az anonim elemzéséből a sütik által jut hozzá, felhasználja annak érdekében, hogy a
honlapon bizonyos termékeinek egyes reklámjait megjelenítse. Mindez az Érintett előnyére válik, mert
olyan reklámot vagy tartalmat jelenít meg az Adatkezelő ezáltal, amelyről úgy gondolja, hogy érdekli az
Érintettet a böngészési szokásai alapján, ezáltal kevesebb olyan véletlenszerűen megjelenő reklámot
vagy tartalmat fog látni, amely kevésbé esik egybe az Érintett igényeivel.
A marketing sütik külső reklámtársaságoktól érkeznek (Harmadik Fél sütijei) és az Érintett által látogatott
honlapokról gyűjt információt annak érdekében, hogy az Érintettnek célcsoportra irányuló reklámot
készítsen.
Jogalap: a GDPR 6. cikk (1) bekezdése a) pont.
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FELHASZNÁLÓI ADATOK
Beállításait és az Önnel kapcsolatosan tárolt adatokat, ellenőrizheti és módosítását kérheti.
Ilyen irányú igényét, kérjük, hogy jelezze felénk az info@eszaknet.hu e-mail címen.

