SÜTI (COOKIE) SZABÁLYZAT
A DentalentTréning Kft.(székhely: 1072 Budapest,
Dob utca 52. 1. em. 1., cégjegyzékszám: 01-09295504; „Dentalent”) által üzemeltetett weboldalon
(„weboldal”),
a
hatékonyabb
böngészés,
a
felhasználói élmény javítása, valamint a zavartalan
működés biztosítása érdekében meta adatokatazaz
apró
szövegfájlokat,(cookie,
magyarul
„süti”),
melyekre a jelen szabályzat rendelkezései irányadóak.
Amennyiben Ön a sütik alkalmazásához az
„Elfogadom”
lehetőség
választásával
hozzájárulását
adja,
úgyelfogadjaa
jelen
szabályzatban foglaltakat és azt, hogy a
Dentalentáltal üzemeltetett weboldal(ak)sütiket
használnak.

3. A teljesítményt javító sütik (analitikai sütik;
GoogleAnalytics sütik) segítségével az Elevenpark
információt
gyűjt
látogatóiról,
hogy
még
átláthatóbbá, könnyebben használhatóvá tegye a
weboldalt. Ezek a sütik nem képesek Önt személy
szerint beazonosítani.
4. Végül astatisztikai célú sütik alkalmazásával
elemezzük,
hogy
hány
felhasználó
milyen
gyakorisággal látogat el az oldalra. Az adatokat
kizárólag statisztikai célra fordítja, a felhasználok
személy szerinti azonosítására nem kerül sor.
Harmadik féltől származó sütik külső webes
szolgáltatások igénybevétele esetén jelentkeznek. Az
ilyen sütik tárolását nem a Dentalent felügyeli.
HOGYAN SZABÁLYOZHATOM
SÜTIKET?

MIK AZOK A SÜTIK?
A
sütik
információkat
tartalmazó
kisméretű
szövegfájlok, amelyeket internetböngészője/a weboldal
üzemeltetőjea számítógépének merevlemezén tárol. A
sütik nem alkalmasak programok futtatására, így arra
sem, hogy vírust juttassanak a számítógépre. A sütik
lehetővé teszik a webalkalmazás számára, hogy az Ön
preferenciáira, személyes beállításaira és azonosítására
(beállított
nyelv,
betűméret
és
a
weboldal
megjelenítésével kapcsolatos egyedi beállítások)
vonatkozó információk összegyűjtése és tárolása révén
az
Ön
igényeihez
igazítsa
működését.Webes
böngészője ezután minden látogatás alkalmával
visszaküldi ezeket a sütiket a weboldalnak, így az
felismeri Önt, és megjegyzi a beállításait. A megszerzett
adatok alapján a sütik alkalmazása segíthet abban,
hogy a weboldalra látogató gyorsabban rátaláljon a
keresett információra.
MILYEN SÜTIKET HASZNÁL A DENTALENTOLDALA?
Az Dentalent által használt sütik egy része feltétlenül
szükséges ahhoz, hogy Ön navigálni tudjon az egyes
oldalak között.
1. A munkamenet (session) sütikideiglenesek, csak
az aktuális látogatás ideje alatt kerülnek
alkalmazásra, a munkamenet végével, valamint a
böngésző bezárásával automatikusan törlődnek
számítógépéről. A munkamenet sütik semmilyen
esetben sem gyűjtenek olyan információt, amellyel
Önt azonosítani lehetne. E sütik közül néhány olyan
információt tárol, amellyel bizonyos védett
tartalmakat tud megtekinteni (pl. a csak regisztrált
felhasználók számára látható oldalakat).

VAGY KAPCSOLHATOM KI A

A legtöbb böngésző segítségével megtekintheti, hogy
milyen sütik aktívak a számítógépén és törölheti azokat,
továbbá adott, vagy valamennyi weboldal sütijeit
letilthatja. Lehetősége van arra, hogy böngészőjét úgy
állítsa be, hogy az utasítsa el a sütiket vagy
figyelmeztesse Önt, ha eszközére sütiket küldenek.
Ennek
módja
böngészőnként
eltérő,
részletes
információkat
itt
talál:
http://www.allaboutcookies.org/managecookies/clear-cookies-installed.html.
Ha Ön az összes sütit törli, akkor a weboldalon
korábban megadott beállítások elvesznek, így az is, ha
Ön korábban jelezte, hogy nem engedélyezi a sütik
használatát. Ebben az esetben a weboldal újbóli
betöltése esetén ismételten nyilatkoznia kell a sütik
alkalmazásának elfogadása tárgyában.
Felhívjuk szíves figyelmét, hogy amennyiben Ön
kikapcsolja az Dentalent által használt sütiket,
ez akadályozhatja Önt abban, hogy az Dentalent
weboldala teljeskörűenműködjön és hogy Ön
kihasználja az oldal funkcióit.
A DENTALENTSÜTISZABÁLYZATÁNAKMÓDOSÍTÁSA
Dentalent jogosult a jelen sütiszabályzatot egyoldalúan
módosítani. A változásokról a Dentalent a weboldalon
keresztül tájékoztatja látogatóit, feltüntetve az utolsó
módosítás dátumát.
A sütikről az alábbi címeken talál további,
részletes általános információt:
http://www.allaboutcookies.org
http://www.youronlinechoices.com/hu/.

2. A funkcionális sütikkelinformáció gyűjthető arról,
hogy Ön hogyan (pl. hogy milyen nyelven) használja
az oldalt.
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