COOKIE KEZELÉSI SZABÁLYZAT

A jelen szabályzat a Quo Vadis Services Kft. (székhely: 1147 Budapest, Zsolnay Vilmos utca 3. 4. em.
2.; adószám: 24874155-2-42), mint szolgáltató (a továbbiakban: „Szolgáltató”) által üzemeltetett
www.lexpertistranslation.com weboldal (a továbbiakban: „Weboldal”) által használt cookie-kra
vonatkozik.
E Weboldal megfelelő működéséhez néha „sütiknek” nevezett adatfájlokat (angolul: „cookie”) helyez el
az Ön számítógépén.
MI IS AZ A COOKIE?
A sütik kis szövegfájlok, amelyeket a Weboldal az oldalaira látogató felhasználó számítógépén, illetve
mobilkészülékén tárol el. A sütik segítségével a Weboldal bizonyos ideig megjegyzi az Ön műveleteit
és személyes beállításait (pl. az Ön felhasználó nevét, az Ön által használt nyelvet, a betűméretet és a
honlap megjelenítésével kapcsolatos többi egyedi beállítást), így Önnek nem kell azokat újra megadnia
minden egyes alkalommal, amikor a Weboldalra ellátogat, vagy az egyik lapról átnavigál egy másikra.
MIÉRT HASZNÁLUNK COOKIE-T?
A cookie-k olyan információkat (pl. az egyes oldalakon eltöltött időt) tartalmaznak, amelyek segítik a
Szolgáltatót abban, hogy a Weboldal tartalmát az Ön igényei szerint testre szabja.
A Szolgáltató a cookie-t anonim módon (tehát az Ön személyes azonosítása nélkül), statisztikák
készítésére is felhasználja. E statisztikák iránymutatást adnak a Szolgáltatónak azzal kapcsolatban,
hogy hogyan használja Ön a Weboldalt és ennek alapján a Szolgáltató javíthat a Weboldal tartalmán
és felépítésén, hogy Önnek minél jobb felhasználói élményt tudjon nyújtani.
A cookie-k használatával az Ön számára könnyebbé válhat a Weboldal használata, mivel a cookie-knak
köszönhetően a Weboldal többek között:
-

felismeri, ha Ön korábban azt már meglátogatta;
megjegyzi az Ön beállításait, így azokat nem kell újra megadnia;
megjegyzi az Ön által korábban megadott adatokat.

MILYEN FAJTÁJÚ COOKIE-T HASZNÁLUNK?
A Szolgáltató a Weboldalon kétféle cookie-t használ:
-

ideiglenes cookie-t (más néven „munkamenet cookie”), amely csak addig marad az Ön
készülékén, amíg a Weboldalon tartózkodik; és
állandó cookie-t, amely az Ön böngészőjének beállításától függően hosszabb ideig vagy addig
marad az Ön készülékén, amíg azt Ön manuálisan nem törli. Néhány cookie feltétlenül szükséges
a Weboldal működéséhez, míg másokat a teljesítmény és a felhasználói élmény növelése
érdekében használunk.
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A weboldalakon általában előforduló cookie-k csoportosítását az alábbi táblázat tartalmazza:
Milyen funkciót tölt be?

Cookie fajtája

Gyűjt-e Önről személyes
adatokat/azonosítja-e Önt?
nem azonosítja Önt egyedileg

feltétlenül szükséges cookie

-

nélkülözhetetlen
a
Weboldal
működéséhez, az alapvető funkciók
használatához,
védett
tartalmak
eléréséhez

teljesítményfigyelő
(analitikai) cookie

-

információt szolgáltat a Weboldal
látogatóinak számáról, a Weboldal
felhasználásának módjáról, a látogatás
gyakoriságáról
és
tartamáról,
a
Weboldalon tapasztalt problémákról;
tárolja
az
Ön
bejelentkezéshez
szükséges azonosítóit;
biztosítja a biztonságos hozzáférést, a
Weboldal egységes megjelenítését;
segít fokozni a Weboldal teljesítményét;
hozzájárul
az
Ön
felhasználói
élményének növeléséhez.

nem azonosítja Önt egyedileg, az
adatokat névtelen és összesített
formában tárolja

megjegyzi az Ön bejelentkezési adatait;
lehetővé teszi videók megnézését, a
játékokban való részvételt, a chat, blog
és fórum funkciók használatát.

Ön által megosztott személyes
azonosító adatokat tárolhat (pl.
felhasználónév vagy profilkép)

funkcionális cookie

célzott vagy reklám cookie

-

-

információt gyűjt arról, hogy Ön a
Weboldalon milyen szolgáltatásokat
nézett meg;
érdeklődési körének megfelelő, célzott
hirdetéseket jelenít meg az Ön számára;
korlátozza egy adott hirdetés Ön általi
megtekintéseinek számát;
méri
a
hirdetési
kampányok
hatékonyságát.

ld. Google Analytics

Ha Ön nem fogadja el a
funkcionális cookie-k használatát,
ezzel csökkentheti a Weboldal
teljesítményét
és
funkcionalitását,
valamint
korlátozhatja
a
Weboldal
tartalmához való hozzáférést is.
Az ilyen cookie általában követi
Önt a számítógépének IP címe
alapján és személyes azonosító
adatokat gyűjthet.
Az ilyen cookie használatához az
Ön
kifejezett
hozzájárulása
szükséges.

HASZNÁLUNK-E HARMADIK FÉLTŐL SZÁRMAZÓ COOKIE-KAT?
A Weboldal időnként harmadik fél által nyújtott webes szolgáltatások segítségével jelenít meg
tartalmakat. Ez olyan cookie-k tárolását eredményezheti, amelyeknek nyomon követését nem a
Szolgáltató végzi, ezért nincs ráhatása arra, hogy az ilyen harmadik felek milyen adatokat gyűjtenek
Önről. Az ilyen cookie-k használatáról további tájékoztatást az adott harmadik fél weboldalán találhat.
A Szolgáltató Google Analytics igénybevételével adatokat gyűjt arról, hogy Ön és a Weboldal többi
látogatója hogyan használják a Weboldalt. Az így összegyűjtött adatok nem alkalmasak az Ön
azonosítására, azonban a Szolgáltatónak segítséget nyújtanak abban, hogy a Weboldalt minél jobban
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az Ön és a többi látogató igényeihez igazítsa. A Google Analytics az alábbi cookie-kat helyezheti el az
Ön számítógépén:
Megnevezés
_ _utma
_ _utmt
_ _utmb

Rövid leírás
különbséget tesz felhasználók és munkamenetek között
lekérdezések számának korlátozása
új munkamenetek/látogatások meghatározása

_ _utmc

megállapítja, hogy a felhasználó új munkamenetet nyitott-e

_ _utmz

adatot tárol arról, hogy a látogatók milyen úton érik el a
Weboldalt

Lejárat
beállítástól/frissítéstől 2 év
10 perc
beállítástól/frissítéstől 30
perc
böngésző munkamenet
vége
beállítástól/frissítéstől 6
hónap

Forrás: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage#top_of_page

Ha nem szeretné, hogy a Weboldal Önre vonatkozó adatokat továbbítson a Google Analytics részére,
lehetősége van arra is, hogy a Google Analitics cookie-k használatát kikapcsolja. Ehhez annyit kell
tennie, hogy telepíti a Google Analytics letiltó böngészőbővítményt. Az eszközről és annak telepítéséről
részletes tájékoztatást az alábbi oldalon talál:
https://support.google.com/analytics/answer/181881?hl=hu
A http://www.networkadvertising.org/choices/ linken egyéb külső szolgáltatók cookiejait is letilthatja.

HOL KAPHAT RÉSZLETESEBB TÁJÉKOZTATÁST A COOKIE-K HASZNÁLATÁRÓL?
A fentieken kívül javasoljuk, hogy részletesebb információért még keresse fel az alábbi oldalakat:
Microsoft adatvédelem és sütik
All About Cookies
Cookiepedia
Your Online Choices
HOGYAN KEZELHETI (ENGEDÉLYEZÉS/LETILTÁS/TÖRLÉS STB.) A COOKIE-KAT?
Ön saját belátása szerint többféleképpen is beállíthatja internetes böngészőjét: (1) elfogadhatja az
összes cookie-t; (2) elutasíthatja az összes cookie-t; vagy (3) kérheti, hogy a rendszer értesítse Önt
arról, ha cookie érkezik a számítógépére.
A legtöbb népszerű böngésző alapbeállításként elfogadja a cookie-k használatát. Mivel az egyes
böngésző programok felépítése eltérő lehet, javasoljuk, hogy a konkrét beállítási lehetőségekről
tájékozódjon a böngészőjének „Súgó” menüpontjában, ahol megtalálja a cookie-k törléséhez,
engedélyezéséhez, letiltásához és a tiltás alóli kivételek hozzáadásához szükséges lépéseket is. A
legnépszerűbb keresőprogramok cookie-k kezelésére vonatkozó leírását az alábbi linkekre kattintva
érheti el:
Firefox
Google Chrome
Internet Explorer 8
Internet Explorer 9
Internet Explorer 10
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Internet Explorer 11
Microsoft Edge
Opera
Safari
HOZZÁJÁRULÁS A COOKIE-K HASZNÁLATÁHOZ
A Weboldal használatával Ön hozzájárulását adja ahhoz, hogy cookie-kat helyezzünk el a
számítógépén a jelen Cookie Kezelési Szabályzatban rögzített célokra.
HOZZÁJÁRULÁS VISSZAVONÁSA
Az Ön által adott hozzájárulás érvényessége meghatározott időnként lejár. Ha az érvényesség lejárta
előtt szeretné visszavonni hozzájárulását, ezt az Ön által használt böngésző beállításainak
módosításával bármikor megteheti.
Amennyiben Ön korábban hozzájárult a személyre szabott cookie-k használatához, de később úgy
dönt, hogy leiratkozna erről a szolgáltatásról, kérjük a leiratkozási szándékát jelezze az alábbi e-mail
címen: admin@lexpertistranslation.com
EGYÉB RENDELKEZÉSEK
A jelen Cookie Kezelési Szabályzat magyar és angol nyelven készült. A két nyelvi változat közti bármely
eltérés esetén a magyar nyelvű változat az irányadó.
A jelen Cookie Kezelési Szabályzatra a magyar jog az irányadó.
Budapest, 2018. május 25.
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