COOKIE HASZNÁLATTAL KAPCSOLATOS TÁJÉKOZTATÁS
Az EBK-Hungary Mérnöki, Termelő, Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely:
2100 Gödöllő, Pattantyús Ábrahám körút 10., cégjegyzékszám: 13-09-166874, adószám:
14003381-2-13; a továbbiakban mint „Társaság”) weboldala (isc3d.hu) a testre szabott kiszolgálás
érdekében anonim felhasználó-azonosítókat, azaz ún. „cookie”-kat (sütiket) használ, amellyel
összefüggésben a Társaság az alábbi tájékoztatást adja.
➢ MI IS AZ A COOKIE?
A cookie-k (sütik) olyan egyedi azonosításra, illetve profilinformációk tárolására alkalmas
jelsorozatok, információs fájlok, amelyeket a szolgáltatók a felhasználó számítógépére helyeznek el, és
amelyek így lehetővé teszik, hogy egy weboldal a felhasználó böngészési szokásairól adatokat
rögzítsen (például tárolják a felhasználók preferenciáit és beállításait; segítenek a bejelentkezésben;
személyre szóló hirdetéseket jeleníthetnek meg és elemzik a webhely működését). A cookie-ban tárolt
jelsorozat azonban önmagában csak a felhasználó számítógépének felismerésére alkalmas, nem képes
egyedileg is azonosítani a felhasználót. A Társaság weboldalán használt cookie-k nem tartalmaznak
vírusokat, és nem okoznak kárt a felhasználó számítógépében, továbbá magas szintű titkosítás
segítségével biztonságosan védve vannak az ellen, hogy azokhoz illetéktelen harmadik fél hozzáférjen.
➢ MIÉRT HASZNÁLUNK COOKIE-KAT?
A cookie-k használata számos előnnyel jár az információs szolgáltatások területén, így például
megkönnyítik a felhasználók böngészését, növelik a felhasználói élményt, megakadályozzák, hogy a
felhasználóknak minden egyes honlapra lépéskor újra be kelljen állítaniuk az oldal általános
beállításait, elősegítik a weboldali teljesítményének és szolgáltatásainak fejlesztését, valamint célzott
hirdetések elhelyezését teszik lehetővé a felhasználó számára.
A Társaság weboldala részben olyan cookie-kat (sütiket) alkalmaz, amelyhez a 2002/58/EK irányelv 5.
cikk (3) bekezdésében foglaltak alapján nem szükséges a felhasználó hozzájárulása, részben pedig
olyan cookie-kat (sütiket), melyek használata a felhasználó előzetes hozzájárulásán alapul. A
felhasználó ezen önkéntes hozzájárulását aktív, tevőleges magatartásával, a cookie-k használatára
vonatkozó figyelemfelhívás felugrásakor az „ELFOGADOM” gomra kattintással tudja megadni. A
cookie-k mindkét kategóriájának közös vonása, hogy azok alkalmazásáról a Társasának részletes
tájékoztatást kell adnia, amely tájékoztatási kötelezettségének a Társaság ezúton tesz eleget.
➢ A TÁRSASÁG WEBOLDALA ÁLTAL HASZNÁLT COOKIE-K TÍPUSAI
Munkamenet (session) cookie
Ezek a sütik szükségesek ahhoz, hogy a felhasználók böngészhessék a Társaság weboldalát,
maradéktalanul és zökkenőmentesen használhassák annak funkcióit. Ezen sütik érvényességi ideje
kizárólag az aktuális látogatására vonatkozik, a böngészés befejeztével, illetve a böngésző bezárásával
a sütik e fajtája automatikusan törlődik a számítógépről, illetve a böngészésre használt más eszközről.
Ezen sütik a lenti táblázatban funkcionalitás céllal kerültek jelölésre.
Nyomon követő (reklám) cookie
Ezek a sütik segítenek a látogatásokat és a weboldalunkon zajló tevékenységet, a felkeresett oldalakat
és a követett hivatkozásokat nyomon követni. Lehetővé teszik, hogy az egyes látogatásokat a látogató

által önkéntesen megadott információval összekapcsoljuk. Ezt az információt arra használjuk fel, hogy
weboldalunkat és a rajta megjelenő tartalmat jobban a felhasználó érdeklődéséhez igazítsuk. A
nyomon követő (reklám) sütik a böngésző bezárásával nem törlődnek, hanem lejárati idejükig a
látogató számítógépén vagy a készülékén vannak tárolva. Ezeknek az alkalmazásához a holnapot
látogató kifejezett hozzájárulása szükséges, amelyet a látogató a cookie-k használatára vonatkozó
figyelemfelhívás felugrásakor az „ELFOGADOM” gomra kattintással adhat meg.
Ezen sütik a lenti táblázatban marketing céllal kerültek jelölésre.
Harmadik fél általi (külső) cookie
Társaság weboldala harmadik féltől származó (külső) sütiket is alkalmaz, amely a tartalmak közösségi
oldalakon való megosztását vagy a látogatottsági statisztikák készítését segítik elő. Ha a böngésző
visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a
felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, azon weboldalak tekintetében, amelyeknél a külső
szolgáltató cookie-ját használják.
A Társaság weboldala példának okáért az alábbi harmadik fél sütijeit használja:
Google Analytics
A Google Analytics statisztikai célú szolgáltatás használatával a Társaság információkat gyűjt azzal
kapcsolatban, hogy a látogatók hogyan használják a weboldalt, mint pl. a weboldal mely részére
kattintottak, milyen hosszú volt az egyes látogatások / munkamenetek ideje. Ezek az adatok sem
tudják a felhasználót személy szerint beazonosítani. Az adatokat a honlap fejlesztésének és a
felhasználói élmény javításának céljával használjuk fel. Ezen sütik szintén lejáratukig a felhasználó
számítógépén vagy böngészésre használt más eszközén, annak böngészőjében maradnak, illetve addig
amíg a felhasználó nem törli őket.
Ezen sütik a lenti táblázatban social sharing céllal kerültek jelölésre.
➢ A TÁRSASÁG WEBOLDALA ÁLTAL HASZNÁLT COOKIE-K ADATAI
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➢ COOKIE-K KEZELÉSE
A cookie-t (sütit) a felhasználó törölni tudja saját számítógépéről, illetve letilthatja böngészőjében a
sütik alkalmazását. A sütik kezelésére általában a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében az
Adatvédelem / Előzmények / Egyéni beállítások menü alatt, cookie, süti vagy nyomkövetés
megnevezéssel van lehetőség.
A cookie-k (sütik) engedélyezése nem feltétlenül szükséges a weboldal működéséhez, de javítja a
böngészés élményét és teljesítményét. A felhasználó törölheti vagy letilthatja ezeket a sütiket, de
ebben az esetben előfordulhat, hogy a weboldal bizonyos funkciói nem működnek rendeltetésszerűen,
vagy a weboldal a működése nem lesz teljes értékű.

