
COOKIE TÁJÉKOZTATÓ

Miről szól ez a Tájékoztató?

Mint minden weboldal, a [webforditas.hu] is használ cookie-kat (a továbbiakban: „Weboldal”), hogy
Önnek  kellemesebb  felhasználói  élményben  legyen  része,  amikor  a  Weboldalunkon  jár.  Mivel
nagyon  fontosnak  tartjuk,  hogy  Ön  biztonságban  tudhassa  nálunk  az  adatait,  ezért  ebben  a
Tájékoztatóban  bemutatjuk,  hogy  pontosan  milyen  cookie-kat,  milyen  célból,  milyen  feltételek
mellett és mennyi ideig kezelünk.

Mik is azok a cookie-k?

A cookie egy információcsomag, amelyet a szerver küld a böngészőnek, majd a böngésző visszaküld a
szervernek minden, a szerver felé irányított kérés alkalmával.  A cookie-kat maga a web szerver
hozza  létre  a  böngésző  segítségével  a  felhasználó  gépén,  vagy  mobil  eszközén  ahol  azok  egy
elkülönített könyvtárban kerülnek tárolásra. Ezáltal a cookie-k lehetővé teszik a weboldal számára,
hogy felismerje, amennyiben a felhasználó korábban azt már meglátogatta.

A cookie-k fajtái

Weboldalunkon  „session” („munkamenet cookie-kat”) használunk.

Az alkalmazott cookie-k típusai:

1.     „Kényelmi szolgáltatásokhoz” szükséges cookie-k

1.1     Látogatáselemzők

A látogatáselemzők a weboldalak látogatottságát mérő statisztikai eszközök, sütiket alkalmaznak. Arra
használjuk  ezeket  az  eszközöket,  hogy megbecsüljük  az  egyedi  látogatók számát,  azonosítsuk a
keresőmotorokon  leggyakrabban  használt  azon  kulcsszavakat,  amelyek  az  adott  weboldalhoz
vezetnek,  illetve nyomon kövessünk egyes webnavigációs kérdéseket.  Kizárólag saját  összesített
statisztikákra vonatkozó célokat szolgálnak, hogy web-oldalaink gyorsabban, pontosabban tudják
kiszolgálni a látogatói igényeket.

1.2.    Külső hirdetés

Ide tartoznak a külső műveleti cookie-k, amelyeket a reklámtevékenység során használnak, beleértve a
gyakoriság-maximálás, a pénzügyi naplózás,  a reklámpartnerség, a kattintási csalás felderítése, a
kutatás, piacelemzés, a termékjavítás és hibakeresés céljából használt sütik.

Tájékoztatjuk, hogy a Weboldalon az „Infinety Invest Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1037
Budapest, Montevideo utca 3/B.) („Infinety Invest”) a külső hirdetésekhez kapcsolódóan közvetlen
üzletszerzési célból cookie-kat helyez el az Ön számítógépén és/vagy mobil eszközén, amelyeket az
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Infinety  Invest  harmadik  személyek  részére  –adatértékesítés  vagy  egyéb  módon  történő
felhasználás  céljából  –  továbbíthat.  Ezen  harmadik  személyek  az  Infinety  Investtel  szerződéses
kapcsolatban  álló  hirdetők,  ügynökök,  illetve  egyéb  üzleti  partnerek.  Tájékoztatjuk,  hogy  ezen
cookie-k kezelése tekintetében adatkezelőnek az Infinety Invest minősül. 

Az  Infinety  Invest  által  elhelyezett cookie-król  bővebb  információkért  kérjük,  hogy  látogasson  el  a
www.infinety.hu weboldalra. Az Infinety Invest Adatvédelmi Szabályzata az alábbi linken érhető el:
[Infinety Invest Adatvédelmi Szabályzat link].

Adatkezelés és a cookie-k

Weboldalunkon [Kényelmi szolgáltatásokhoz] használt cookie-kat helyezhetünk el az Ön böngészésre
használt  eszközén,  amennyiben  ezt  Ön  kifejezetten  jóváhagyja  a  Weboldalunkra  való  első
belépéskor. Ezek a cookie-k az Ön böngészésre használt saját eszközén kerülnek elhelyezésre, így
Ön az, aki teljes mértékben rendelkezik felettük.

Az Ön gépén elhelyezett cookie-k  használata  segítségével  automatikusan rögzítésre  kerülhet  az  Ön
látogatásának  kezdő  és  befejező  időpontja,  az  Ön  IP-címe,  illetve  egyes  esetekben  –  az  Ön
számítógépének beállításától függően – a böngésző, az operációs rendszer típusa, nyelve, az Ön
eszközének  paraméterei,  az  Ön  által  a  Weboldalunkon  megadott  beállítások,  a  meglátogatott
aloldalak és az azokon eltöltött idő. Az üzemeltető ezen adatokat nem kapcsolja össze és nem is
tudja összekapcsolni személyes adatokkal, ezek megosztásáról Ön dönt a részünkre adott kifejezett
felhatalmazás, valamint a böngészőjében megadott cookie-beállítások során.

A  cookie-k  használata  révén  a  rendszer  automatikusan  statisztikai  adatokat  generál  a  látogatás
időtartamáról,  a  meglátogatott oldalakról  annak érdekében,  hogy a Weboldal  szolgáltatásait  az
üzemeltető tovább tudja fejleszteni, optimalizálni, még inkább a felhasználó igényeire szabni. Az
üzemeltető  a  cookie-kat  arra  is  felhasználja,  hogy  a  következő  látogatás  során  az  Ön  korábbi
tevékenységével összhangban lévő tartalmat nyújtsa Önnek, automatikusan be tudja tölteni annak
saját beállításait,  így kényelmesebbé téve a Weboldal  használatát.Cookie-k letiltásának és/vagy
eltávolításának módja

Böngészőjét beállíthatja úgy, hogy elfogadjon minden cookie-t, elutasítsa mindet, vagy értesítse Önt, ha
cookie  érkezik  az  Ön  gépére.  A  beállítási  lehetőségek  általában  a  böngésző  „Opciók”  vagy
„Beállítások”  menüpontjában  találhatók.  A  különböző  böngészők  különböző  mechanizmusokat
alkalmaznak  a  cookie-k  elutasítására  vagy  inaktiválására.  A  megfelelő  beállításokhoz  kérjük,
használja böngészője “Súgó” menüjét.

Felhívjuk  figyelmét,  hogy a cookie-k  letiltása  esetén a Weboldalt  továbbra  is  fogja tudni  használni,
azonban annak bizonyos részei vagy funkciói  esetleg nem működnek tökéletesen a Weboldalon
cookie-k nélkül.

Az adatkezelés időtartama
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A  session  ID-k  a  Weboldalunk  elhagyásakor  automatikusan  törlődnek,  ugyanakkor  a  [Kényelmi
szolgáltatásokhoz] használt cookie-k lejárati ideje változó, de jellemzően addig vannak jelen az Ön
eszközén, ameddig azokat Ön nem távolítja el.

Az  üzemeltető  nem  vállal  felelősséget  a  már  törölt,  de  az  internetes  keresőprogramok
közreműködésével mégis archiválásra került, korábbi oldalaiért. Ezek eltávolításáról a keresőoldal
működtetőjének kell gondoskodni.

Egyéb fontos tudnivalók

Amennyiben  a  Weboldallal  kapcsolatos  cookie-beállításain  kíván  módosítani,  esetleg  azokat  törölni
szeretné, akkor azt – mivel a cookie-k az Ön gépén és nem a Weboldal üzemeltetőjénél kerülnek
tárolásra – a web elérésére használt böngésző beállításainál teheti meg. Ezekről az Ön által használt
böngésző saját Súgójában kaphat további tájékoztatást, és segítségével módosíthat korábbi cookie-
beállításain,  esetleg  törölheti a  böngészésre  használt  eszközén  a  korábban az  üzemeltető  által
elhelyezett cookie-kat.

Jogérvényesítési lehetőségek

Amennyiben kérdése van a jelen Cookie tájékoztatóval kapcsolatban, kérjük keresse az üzemeltetőt a
Weboldalon található elérhetőségeken. 

Amennyiben úgy érzi,  hogy az  üzemeltető megsértette a személyes adatok védelméhez való  jogát,
igényét  polgári  bíróság  előtt  érvényesítheti,  vagy  kérheti  a  Nemzeti  Adatvédelmi  és
Információszabadság Hatóság segítségét is.

A  Nemzeti  Adatvédelmi  és  Információszabadság  Hatósághoz  címzett  bejelentéssel  Ön  vizsgálatot
kezdeményezhet arra hivatkozással,  hogy személyes adatai kezelésével  kapcsolatban jogsérelme
következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll.

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadásg Hatóság
Székhely: 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. 
Honlap: http://www.naih.hu

Ön a jogainak megsértése,  valamint  a tiltakozása  elutasítása esetén az  adatkezelő ellen bírósághoz
fordulhat.  A  bíróság  az  ügyben  soron  kívül  jár  el,  a  per  elbírálása  a  törvényszék  hatáskörébe
tartozik. 
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