
Cookie szabályzat 

Weboldalunk ún. tracking technológiákat, „cookie-kat” alkalmaz annak érdekében, hogy 

felmérje, hogyan használják a látogatók a honlapot. Ezek a technológiák segítik a honlap 

használhatóságának fejlesztését, működtetését. 

A cookie-k olyan text formátumú adatfájlok, melyek a böngészője által, saját merevlemezén 

tárolódnak. Tartalmuk kiterjed az Ön által látogatott és keresett weblapokra és hirdetésekre.  A 

cookiek ugyanakkor nem tartalmaznak személyes jellegű adatokat, úgy, mint nevet, címet, 

e-mail címet, stb. A cookie-t az oldal látogatója használja, például arra, hogy jogosultságot 

kapjon egy oldal információit megtekinteni. Nincs szükség különleges beállításokra a 

böngészőjének ahhoz, hogy cookie-kat tudjon a számítógépére letölteni. Alapbeállítás esetén a 

böngészője fogadni fogja a cookie-kat, és egy listán tárolja őket (pl. az "Ideiglenesen letöltött 

internet fájlok"), mivel az semmiféle kockázati tényezővel nem jár. Amennyiben Ön mégsem 

szeretne fogadni bizonyos típusú cookie- kat (sütiket), akkor módja van a böngészőjét úgy 

beállítani, hogy az ne engedje meg az egyedi azonosító jel elhelyezését, vagy böngészője 

figyelmeztetesse, amennyiben a weboldal cookie-t (sütit)szeretne küldeni. Kérjük, amennyiben 

többet szeretne megtudni ezekről a funkciókról, és pontosítani kívánja cookie (süti) beállításait, 

tekintse meg internetes böngészőjének utasításait vagy segítő képernyőjét.  Amennyiben 

fogadja a cookie-kat, azok 30 napig az Ön számítógépén kerülnek eltárolásra, hacsak Ön nem 

törli azokat már korábban.  Figyelmeztetjük azonban, hogy a cookie-k használatának 

mellőzése a weboldalunk korlátozott működését, illetve működésképtelenségét vonhatja 

maga után.  

Az oldalunk által kibocsájtott Cookie-k listája: 

• Google Analytics 

Tájékoztatjuk, hogy a jelen weboldal használata során 3. féltől származó cookie-k (sütik) is 

kerülhetnek a berendezésére, amely a tartalmak közösségi oldalakon való megosztását, a 

látogatottsági statisztikák készítését vagy marketingtevékenységünk támogatását segítik elő.   

Milyen funkciói vannak az általunk használt cookie-knak? 

• Google Analytics: weboldalunk látogatottsági és egyéb webanalitikai adatainak 

független 

mérését és auditálását külső szerverek segítik (google.com/analytics). 

Jelen weboldalon más weboldalak linkjeit vagy ikonjait is megtalálja – pl. Facebook Like 

gomb, YouTube videó linkje –, melyek az adott oldalra irányítanak. Ezek a weboldalak is 

cookie-kat (sütiket) használnak, amelyekre vonatkozó tájékoztatást az érintett oldalakon találja.   

A DJN Kft. nem ellenőrzi harmadik felek weboldalait, és nem felelős más külső 

weboldalak tartalmáért. 

 

 


