„Süti” (cookie)-szabályzat
Azért használunk „sütiket” (cookies) a UD StahlRecycling Kft. www.udstahl.huweboldalán,
hogy javíthassunk a Látogatónak szánt szolgáltatásokon. Néhány általunk használt „süti”
(cookie) elengedhetetlen az egyes szolgáltatások megfelelő működése érdekében, mások
információkat gyűjtenek a weboldal használatával kapcsolatban (statisztikák), hogy még
kényelmesebb és hasznosabb oldalt teremthessünk. Néhány „süti” (cookie) csak átmeneti és
eltűnik, ha bezárásra kerül a böngésző, de vannak tartós változatok is, melyek egy ideig a
számítógépén maradnak. Néhány süti pedig harmadik fél által kerül elhelyezésre és a
harmadik fél által kerül visszaolvasásra.
Néhány „süti” (cookie) feltétlenül szükséges az oldal működéséhez, míg másokat a
teljesítmény és a felhasználói élmény növelése érdekében használunk.
Mik is azok a „sütik” (cookies)?
A süti vagy más néven cookie egy betűből és számokból álló információcsomag, amit az adott
honlap első látogatása alkalmával a webszerver küld az Ön böngészőjének (legyen az
számítógép, okostelefon, tablet stb.) azzal a céllal, hogy elmentse az internetes beállításait. A
mentés révén, mikor Ön visszatér ugyanarra a honlapra – ugyanarról az eszközről –, akkor a
böngészője kommunikál a webszerverrel, felismeri, hogy már nem először jár az adott lapon,
és ennek megfelelően – bizonyos esetekben – a korábbi beállításainak megfelelő honlapot tud
visszaadni/betölteni.
Mire használjuk fel a „sütiket” (cookies)?
A UD StahlRecycling Kft. www.udstahl.hu weboldalán használt cookiek ún. feltétlenül
szükséges cookiek.
A tartós cookie: ezek a cookie-k
- segítséget nyújtanak a honlapon történő mozgásban, megjegyzik a Látogató egyes oldalakon
végzett műveleteit, valamint felismeri a Látogatót, ha bejelentkezik a weboldalra,
- nem tárolnak olyan adatokat a Látogatóról, hogy milyen oldalakat nézett meg az interneten,
vagy amelyeket marketing célból lehetne felhasználni, továbbá nem tárolnak személyes
adatokat,
- a Látogató eszközén maradnak a cookie-ban meghatározott ideig,
- minden alkalommal aktiválódnak, amikor a Látogató meglátogatja a weboldalt.
Átmeneti (Session)cookie
A cookie-k közül vannak olyanok, amelyek nélkülözhetetlenek a Weboldal és annak egyes
funkciói működéséhez, a Weboldalon történő navigáláshoz. A testreszabott kiszolgálás és a
bejelentkezési folyamat elősegítése érdekében a rendszer „session cookie”-val (munkamenet
cookie) azonosítja a Látogató számítógépét. Amennyiben a Látogató csak a böngésző ablakot
zárja be, a böngésző ablakának újranyitásakor bejelentkezett státusz fogadja. Ezek a cookie-k
nem gyűjtenek a Látogatóról olyan információkat, amelyekkel őket azonosítani lehetne
(személyes adat), amelyeket marketing célból fel lehetne használni, illetve amelyek
emlékeznének arra, hogy a Látogató milyen más weboldalakon, vagy a weboldal milyen
aloldalain járt.

Milyen „sütiket” (cookies) használunk?
Típus

Név

Leírás

Érvényesség

átmeneti
(session) süti

frontend

Ez a süti szolgál a munkamenetazonosító tárolására.

a weboldal utolsó
látogatásától
számított 4 óráig

cb-enabled

Ez a süti gondoskodik, arról,
hogy többet ne kérjen
hozzájárulást a sütik tárolásáról,
miután ezt a felhasználó már
elfogadta.

a
hozzájárulás
elfogadásától
számított 1 évig

tartós süti

Az Ön hozzájárulása
Ön a honlap böngészésével elfogadja, hogy cookie-kat helyezzünk el az Ön számítógépén
abból a célból, hogy megfelelő és biztonságos felhasználói élményt tudjuk nyújtani.
Hogyan lehet visszavonni a hozzájárulást?
Ha hozzájárult a cookie-k használatához, a böngésző cookie-kat tárol az Ön számítógépén
vagy egyéb eszközén, hogy rendszerünk felismerje beállításait. A hozzájárulás érvényessége
időnként lejár. Azonban, ha szeretné visszavonni hozzájárulását a lejárati idő előtt, úgy azt a
böngészője cookie beállításai között bármikor megteheti.
Hogyan lehet törölni/kikapcsolni a cookie-kat?
Minden böngésző lehetővé teszi a cookie beállításainak változtatását. Mivel azonban a
cookie-k célja a weboldal használhatóságának és folyamatainak megkönnyítése, a cookie-k
alkalmazásának megakadályozása vagy törlése esetén előfordulhat, hogy a felhasználó nem
lesz képes a weboldal funkcióinak teljes körű használatára, illetve hogy a weboldal a
tervezettől eltérően fog működni böngészőjében.
Általában a böngészők/Beállítások menüiben találhatók a cookie-kal kapcsolatos beállítások.
A cookie-k beállításával kapcsolatban az alábbi linkek is segítségére szolgálnak, valamint
további információt az egyes böngészők/Súgó menüjében talál.
A legnépszerűbb böngészők cookie beállításairól az alábbi linkeken tájékozódhat:
Firefox
Google Chrome
Internet Explorer 11
Internet Explorer 10
Internet Explorer 9
Internet Explorer 8
Safari

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

