Adatvédelem

There are no translations available.
Adatvédelmi irányelvek

Portálunk egyes szolgáltatásaihoz felhasználóinknak regisztrációs űrlapot kell kitölteniük.

A regisztráció során hozzánk eljutott információkat szigorúan bizalmasan kezeljük, azokat a
legteljesebb körültekintéssel óvjuk az illetéktelenektől.

Harmadik félnek való kiadásuk csakis a törvényben előírt esetekben történhet meg.

Azokat az információkat, amelyek a felhasználók egyedi elérésére alkalmasak (mint például az
e-mail címeket) csakis a felhasználó által előzetesen jóváhagyott célra vesszük igénybe.

Amennyiben szolgáltatás-kínálatunk bővítése ezt szükségessé teszi, esetenként, nem
kiemelkedő gyakorisággal, tájékoztató anyagokat küldünk felhasználóinknak.

A felhasználói aktivitással kapcsolatos IP cím információkat korlátozott ideig tároljuk, majd azok
automatikusan törlődnek.
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A felhasználók fizikai (nem internetes) elérésére alkalmas adatait kizárólag akkor gyűjtjük, ha az
adott szolgáltatás, akció jellege ezt nélkülözhetetlenné teszi.

Ezen adatokat csakis erre, a felhasználó által előzetesen jóváhagyott célra használjuk,
harmadik fél részére semmilyen körülmények között nem adjuk át (kivéve a törvény által előírt
eseteket).

A portált minden felhasználónk saját felelősségére veszi igénybe.

Cookie szabályzat

A Cookie-k használatára azért van szükség, hogy a látogatók által az oldalunkon használt
szolgáltatásokon javíthassunk.

Néhány ilyen, általunk használt Cookie az egyes szolgáltatások működéséhez nélkülözhetetlen,
vannak, amelyek információt,

statisztikát gyűjtenek a weboldal használatáról, így kényelmesebbé tehetjük a böngészést.

Vannak Cookie-k, amelyek átmenetileg működnek, és a böngésző bezárása után eltűnnek, de
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tartósak is megtalálhatók köztük,

amelyek a számítógépeden tárolódnak.

Vannak helyi Cookie-k, melyek egy-egy kampány részei és a kampány ideje alatt találhatóak
meg az oldalon.

Vannak Cookie-k, amelyek az oldal működéséhez elengedhetetlenek, és vannak, amelyek
teljesítményt illetve felhasználói élményt növelnek.

A Cookie-k célja, hogy javítsák a szolgáltatások minőségét, a következő módokon:

Néhány különleges szolgáltatás, például a fizetés működésének engedélyezésével, ami nem
működhetne ezek nélkül a Cookie-k nélkül.

Olyan szolgáltatások engedélyezésével, melyek felismerik a böngészésre használt eszközt,

így a látogatónak nem szükséges többször is megadnia ugyanazokat az információkat egy
feladat során.

Felismerik, ha a látogató már megadott egy felhasználónevet és jelszót, s amikor bejelentkezett
az oldalra,
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azt nem kell megismételnie a további böngészés során.

Mérik, hogy hány ember használja a szolgáltatásokat, azért, hogy egyszerűbb lehessen a
használatuk és biztosítani

lehessen a gyors használatukhoz szükséges kapacitást

Adatokat elemeznek, hogy segítsenek számunkra megérteni, az emberek hogyan használják az
online szolgáltatásokat, hogy fejleszthessük azokat.

Ha látogatása során Ön mellőzi a Cookie-k használatát, tudnia kell, hogy a legtöbb funkció és
oldal nem fog az elvártaknak megfelelően működni.

Ha a számítógépén már megtalálható Cookie-k közül szeretne törölni,

kattintson a böngészőben található "Súgó" menüpontra és kövesse a böngésző
szolgáltatójának utasításait!

Még többet megtudhat a Cookie-król, azok törléséről és irányításáról a www.aboutcookies.org
weboldalon!
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