Ez a weboldal a felhasználói élmény optimalizálása érdekében cookie-kat használ, melyet Ön jelen
weboldal használatával tudomásul vesz.
További információ
Megértettem
Tájékoztató a cookie-k kezeléséről

Tájékoztatjuk, hogy a www.helyzetura.hu weboldal böngészése közbeni felhasználói szokások
elemzése céljából cookie-kat (mérőkódokat) használunk, melyek az Ön internetes eszközéről
(számítógépéről, mobil eszközéről) adatok gyűjtését (pl. IP cím, látogatás időtartama) teszik lehetővé.
A mérőkódok (cookie-k) nem tudják Önt személy szerint beazonosítani.

Mi a cookie?
A számítógép merevlemezéről egy weboldalra megküldött információkat nevezzük "cookie"-nak.
Ezek nem számítógépes programok, csupán kis információs fájlok, amelyek lehetővé teszik, hogy egy
weboldal a felhasználó böngészési szokásairól adatokat rögzítsen.
A legtöbb weboldal használ cookie-kat, mert ezek hozzájárulnak az internetes felhasználói élmény
kényelmesebbé tételéhez. A cookie-k segítségével a weboldal személyre szabott szolgáltatásokat
nyújthat (például megjegyzi a bejelentkezési adatokat vagy az adott felhasználó számára releváns
tartalmakat jelenít meg).
A www.helyzetura.hu weboldal az alábbi célokból használ mérőkódokat:




webstatisztikai információ gyűjtése arról, hogyan használja a weboldalt, a honlap mely
tartalmait nyitja meg vagy használja. Adatot szolgáltatnak például arról, hogy Ön járt-e már
valaha az oldalunkon. Az adatok segítenek biztosítani Önnek a jobb felhasználói élményt, a
honlap ismételt meglátogatása során;
az Ön honlapon történő tájékozódásának, és a funkciók használatának segítése a honlapon,
biztosítva a megfelelő felhasználói élményt.

Munkamenet (session) kódok
Ezen kódok szükségesek a honlap megtekintéséhez, használatához. Alkalmazása nélkül nem
garantálható a honlap használatának biztosítása. Tárolják pl. az Ön által tett látogatás során végzett
tevékenységét az adott oldalakon. A mérőkódok érvényességi ideje kizárólag az Ön aktuális honlap
látogatásának idejére vonatkoznak, és a honlap elhagyása után, illetve az internetes böngésző
program bezárásával ezek a mérőkódok automatikusan törlődnek a honlap látogatás eszközéről
(számítógépéről, mobil eszközről).
Webstatisztikai mérőkód
A Google Analytics sütiket arra használjuk, hogy információt gyűjtsünk honlaplátogatóinkról, hogyan
használják weboldalunkat. Ezek a kódok nem tudják Önt személy szerint beazonosítani.
Információkat gyűjtenek, mint pl. hogy melyik oldalt nézte meg, a weboldal mely részére kattintott,
hány oldalt keresett fel, milyen hosszú volt az egyes látogatások/munkamenetek ideje, melyek voltak
az esetleges hibaüzenetek. Ezeket az adatokat a honlap fejlesztés és a felhasználói élmény
javításának céljával használjuk fel.

További információ a Google Analytics mérőkódokról:
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage
Hogyan nézheti meg a mérőkódokat, és tudja kikapcsolnia?
A böngészőprogramok lehetővé teszik a mérőkódok engedélyezésének, beállításának a módosítását.
A legtöbb böngészőprogram automatikusan elfogadja a mérőkódokat, ami a beállításokban
módosítható.
A weboldalunk által az Ön számítógépére elhelyezett mérőkódok törlése nyomán ugyanakkor
előfordulhat, hogy nem fogja tudni honlapunk funkcióit teljes körűen használni, ill. a honlap
működése hibás lesz.
A cookie-kat a felhasználó a böngészőjében kikapcsolhatja, de ha ezt teszi, sok olyan funkciót
veszíthet el, amelyek a weboldal megfelelő használatához szükségesek.
További információkért a cookie-kra vonatkozóan, látogasson el a www.aboutcookies.org
weboldalra, amely átfogó és független tájékoztatást nyújt a cookie-k letiltásáról a böngésző
beállításaiban, illetve a számítógépen található cookie-k törléséről.
A mobiltelefonon található cookie-k törléséről olvassa el a készülék használati útmutatóját.

A weboldal látogatásával és használatával Ön elfogadja a cookie-k használatát. A cookie-k használatát
elfogadhatja a webböngészőben megadott beállításokkal is.

