1. A HONLAPON TALÁLHATÓ SÜTIK
(COOKIEK) ALKALMAZÁSÁNAK
SZABÁLYAI
1.1 Cookie-k (magyarul: sütik)
A Szolgáltató a honlapjain ún. cookie-kat (magyarul: sütiket), illetve hasonló
technológiai megoldásokat használ. Ezekre az alábbiakban összefoglalóan, mint
cookie-kra hivatkoztunk.
A cookie-k olyan kis adatcsomagok, melyeket a böngésző ment el a Felhasználó
eszközére a honlapok (webszerverek) kérésére. A weboldalak ezekben a sütikben
tárolják az ideiglenes, de számukra fontos információkat, a honlapokon keresztül
történő szolgáltatások nyújtására, Felhasználók ezzel összefüggő azonosítására, a
böngészési élmény javítására, a Felhasználók érdeklődésének megfelelő, személyre
szabott ajánlatok megjelenítésére, valamint a honlapjaink látogatottsági adatainak
elemzésére.
Amennyiben HTML-formátumú e-mail üzeneten keresztül lépünk kapcsolatba Önnel,
akkor ezek tartalmazhatnak webjelzőket (web beacons) vagy ehhez hasonló
technológiákat is, mint pl. átlátszó GIF fájlok (clear GIF) vagy pixel tag-ek. Ezeket
átlátszó GIF fájloknak (clear GIF) is nevezik. Ezek visszajelzést nyújtnak arról, hogy
megkapta, illetve megnyitotta-e az üzenetet és hogy adott esetben rákattintott-e
abban található linkre vagy más tartalomra. Ezek a technológiák általában egy
szabad szemmel nem látható képet helyeznek el az adott honlapon, illetve emailben, és olyan információkat szolgáltatnak, mint például a megtekintésre használt
számítógépnek az IP-címe, a honlap vagy e-mail URL-je (címe) vagy egyéb
azonosítója, a megtekintés időpontja, az erre használt böngésző típusa, és az adott
eszközön korábban elhelyezett sütik azonosítója.
1.2 A cookie-k használatának szabályozása
Ön a böngészője beállításával tudja szabályozni a cookie-k használatát. Amennyiben
az Ön böngészője úgy van beállítva, hogy engedélyezi a cookie-kat, akkor az az Ön
részéről a cookie-k használatához és az ezzel járó személyes adatok kezeléséhez
való hozzájárulásnak minősül.

A legtöbb böngészőprogram alapbeállítása olyan, hogy engedélyezi a cookie-k
használatát. A leggyakrabban használt böngészők esetében a cookie-k beállításának
módját a linkre kattintva elérhető weboldalak ismertetik.
•
•
•
•
•

Apple Safari: https://support.apple.com/hu-hu/guide/safari/manage-cookiesand-website-data-sfri11471/mac
Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=hu
Microsoft Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/hu-hu/windowsvista/block-or-allow-cookies
Opera: https://www.opera.com/help/tutorials/security/privacy/
Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/hu/kb/sutik-engedelyezese-estiltasa-amit-weboldak-haszn

Ha Ön a cookie-k használatát a böngészőben eszközölt beállításokon keresztül
letiltja, akkor a honlapok 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 Google Analytics által használt cookie-k esetében elérhető egy olyan, a Google
által közzétett böngésző-kiegészítés, amely használatával ezek a cookie-k
letilthatóak. Erről részletes információ az alábbi linken érhető
el: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.
A fenti hivatkozásokon elérhető webhelyek, információk és kiegészítők (programok)
teljesen függetlenek a Telenortól, így ennek elérhetőségével vagy az azokon
található információkkal kapcsolatban a Telenor tájékoztatást adni nem tud és
felelősséget sem vállal.
7.3 A Szolgáltató által használt cookie-k
A cookie-k egyfelől lehetnek „állandó” vagy „ideiglenes” cookie-k. Az állandó cookie-t
a böngésző egy meghatározott időpontig tárolja, feltéve, hogy azt Ön korábban nem
törli, az ideiglenes süti (cookie) azonban a böngésző becsukásával automatikusan
törlődik.
A cookie-k másfelől lehetnek „saját” vagy „harmadik fél” cookie-k. A saját cookie-kat
a Telenor honlapjai, míg a harmadik fél cookie-kat (lásd például a Google Analytics

által használt cookie-kat) a Telenor használja, de tőle független szolgáltatók helyezik
el a felhasználó számítógépén.

