"COOKIE" ("SÜTI") SZABÁLYZAT
A Török-Magyar Kulturális, Információs és Művészeti Alapítvány „Cookie” („süti”)
szabályzata
Verziószám: 1.0.
Az alábbiak meghatározzák a "cookie"-k fogalmát és összefoglalják a különböző típusú
cookie-kat, amiket a turkinfo.hu webhelyen ("Honlap") használunk vagy használhatunk,
valamint azok céljait és élettartamát (vagyis, hogy milyen sokáig marad egy "cookie" az Ön
eszközén).
1.

Mik azok a "cookie"-k?

A cookie-k olyan fájlok, információdarabok, amelyek a számítógépén tárolódnak (vagy más
internet képes eszközökön, pl. okostelefonon vagy táblagépen), amikor Ön meglátogatja a
Honlapot. Egy cookie általában tartalmazza a webhely nevét, ahonnan a cookie jött, a cookie
„élettartamát” (vagyis, hogy milyen hosszan marad az eszközén) és az értékét, ami általában
egy véletlenszerűen generált egyedi szám.
2.

Mire használjuk a "cookie"-kat?

A cookie-kat arra használjuk, hogy a Honlapot könnyebben lehessen használni, így az jobb
felhasználói élményt nyújtson Önnek. Arra is használjuk a cookie-kat, hogy anonim,
összesített statisztikákat készítsünk, amelyekkel jobban megértjük, hogy hogyan használják a
Honlapot, és hogy segítsenek nekünk javítani annak struktúráját és tartalmát. Ebből az
információból nem tudjuk Önt személy szerint azonosítani.
Amennyiben a jelen "cookie" szabályzatot elfogadja, azt szintén cookie-ban tároljuk.
3.

Milyen típusú "cookie"-kat használunk?

A Honlap a Google Analytics cookie-ait használja. A használt típusok listája ezen a linken
elérhető.
4.

A "cookie"-k kikapcsolása

A legtöbb internet böngésző kezdetben arra van beállítva, hogy elfogadja a cookie-kat.
Megváltoztathatja a beállításokat úgy, hogy blokkolja a cookie-kat, illetve figyelmeztetést
kérhet, amikor cookie-kat állítanak be az eszközén. Számos módja van a cookie-k
kezelésének. Kérjük, hogy nézze meg a böngésző információkat vagy a segítség oldalt, ha
többet kíván megtudni a böngésző beállításokról és azok módosításáról.
Ha kikapcsolja az általunk használt cookie-kat, annak hatása lehet a felhasználói élményre,
amíg a Honlapot látogatja.
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Ha különböző eszközöket használ a Honlap megtekintésére és elérésére (pl. számítógép,
okostelefon, táblagép stb.) győződjön meg róla, hogy minden egyes böngésző azokon az
eszközökön az Ön cookie igényeinek megfelelően van beállítva.
Az alábbi linkeken böngészőként találhat információt a "cookie" beállításával kapcsolatban.
Internet Explorer
http://support.microsoft.com/kb/278835
http://www.microsoft.com/windowsphone/en-us/howto/wp7/web/changing-privacy-andother-browser-settings.aspx - for mobile
Chrome
http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=en-GB&answer=95647
Safari
http://docs.info.apple.com/article.html?path=Safari/5.0/en/9277.html
http://support.apple.com/kb/HT1677 - for mobile
Firefox
https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences
Opera
http://www.opera.com/help/tutorials/security/privacy/
Android
http://support.google.com/mobile/bin/answer.py?hl=en&answer=169022
Edge
https://privacy.microsoft.com/en-US/windows-10-microsoft-edge-and-privacy
5.

Hozzájárulás

A Honlap használatával Ön hozzájárulását adja ahhoz, hogy cookie-kat használjunk a
fentieknek megfelelően. Ha nem ért egyet a cookie-k ilyen módon történő használatával,
kérjük, böngészőjét ennek megfelelően állítsa be, vagy ne használja a Honlapot. Ha
kikapcsolja a cookie-kat, amiket használunk, annak hatása lehet a Honlapon tapasztalt
felhasználói élményére.
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6.

Elérhetőség

Amennyiben kérdése merülne fel a fentiekkel kapcsolatban, akkor az alábbi elérhetőségeken
veheti fel velünk a kapcsolatot:
Email cím: info@turkinfo.hu
Cím: 1094 Budapest, Ferenc tér 5. III/31.
A „Cookie” („süti”) szabályzatot innen is letöltheti.

Kelt: Budapest, 2018.07.01.
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