Az Áron Ház Kft. (székhely: 1222 Budapest, Nagytétényi út 60. nyilvántartva a Fővárosi Törvényszék
Cégbíróságán 01-09-936918 cégjegyzékszám: alatt, statisztikai számjel: 22637877-4332-113-01 adószám:
22637877-2-43), mint a www.nyilaszaro-centrum.eu weboldal – a továbbiakban Weboldal – tulajdonosa és
üzemeletetője – az üzemeltető és tulajdonos a továbbiakban Üzemeltető – a Weboldalt felkereső felhasználó – a
továbbiakban Felhasználó -felhasználói élményének fokozása és javítása, továbbá böngészése hatékonyabbá
tétele, valamint a weboldal biztonságos és zavartalan működése érdekében apró szöveges fájlokat, idegen szóval
cookie-kat – a továbbiakban Cookie, vagy Süti – alkalmaz a jelen szabályzat rendelkezései szerint.
Ahhoz, hogy a Weboldalon elhelyezett Cookie-k alkalmasak legyenek a funkciójuk betöltésére arra van szükség,
hogy a felhasználó a Weboldal látogatásakor az „ELFOGADOM” szövegrészre kattintással hozzájárulását adja a
Cookie-k használatához.

I. MI AZ A SÜTI?
A Süti olyan információkat tartalmazó kisméretű szövegfájl, amelyet a felhasználó által használt operációs rendszer
alatt futó internetböngésző útján a Weboldal Üzemeltetője a Felhasználó számítógépének merevlemezén tárol. A
süti programok futtatására nem alkalmas, így süti útján számítógépes vírus sem juthat a Felhasználó gépére.
A Sütinek az a célja, illetve arra alkalmas, hogy a Felhasználó preferenciáit, így az adott Felhasználó személyes
beállításait és az azonosítására (beállított nyelv, betűméret és a weboldal megjelenítésével kapcsolatos egyedi
beállítások) vonatkozó információk összegyűjtése és tárolása útján a Felhasználó igényeihez igazítsa a Weboldal
működését. Ennek során a használt internet böngésző a Weboldal minden Felhasználó általi látogatása során
elküldi az adatokat összegyűjtő Sütiket a weboldal részére, amely ezen információk alapján a későbbiekben már
felismeri az adott Felhasználót megjegyezve a beállításait.
Az összegyűjtött adatok alapján a Felhasználó gyorsabban rátalál a Weboldalon keresett információra.

II. MILYEN SÜTIKET HASZNÁL A WEBOLDAL?
Az alábbi táblázat tartalmazza a Weboldalon jelenleg használt sütik adatait, az alkalmazás céljának leírásával
együtt.
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A Weboldal által használt sütik egy részének használata elengedhetetlenül szükséges ahhoz, hogy a Felhasználó a
Weboldal egyes aloldalai között navigálni tudjon.
- A munkamenet (session) sütik kizárólag az aktuális látogatás ideje alatt kerülnek alkalmazásra, így a
böngésző bezárásával automatikusan törlődnek a Felhasználó számítógépéről. A munkamenet sütik
semmilyen esetben sem gyűjtenek olyan információt, amellyel a Felhasználót azonosítani lehetne. E sütik
közül néhány olyan információt tárol, amellyel bizonyos védett tartalmakat tud megtekinteni (pl. a csak
regisztrált felhasználók számára látható oldalakat).
- A teljesítményt biztosító sütik (analitikai sütik; Google Analytics sütik) segítségével a Weboldal
információt gyűjt látogatóiról, hogy még átláthatóbbá, könnyebben használhatóvá tegye a weboldalt.
Ezek a sütik sem alkalmasak arra, hogy a Felhasználót beazonosítsa.
- A funkcionális sütikkel információ gyűjthető arról, hogy a Felhasználó hogyan (pl. milyen nyelven)
használja a Weboldalt.

- Végül a statisztikai 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 […] felügyeli.

III. HOGYAN MÓDOSÍTHATOM VAGY KAPCSOLHATOM KI A SÜTIKET?
Amennyiben a Felhasználó nem kívánja, hogy a Weboldal által használt sütik információt tároljanak el róla, úgy a
Weboldalra lépéskor „NEM FOGADOM EL” lehetőséget szükséges megjelölni, amely esetben a Weboldal újbóli
betöltése esetén ismételten nyilatkoznia kell a sütik alkalmazásának elfogadása tekintetében.
A Felhasználó a Süti használatát kikapcsolhatja, amely azt eredményezheti, hogy a Weboldal működése nem lesz
teljes körű, így a Felhasználó nem tudja kihasználni valamennyi a Weboldal által biztosított funkciót.
A Felhasználó részére biztosított az internet böngészőjének oly módon való beállítása, hogy az elutasítsa a Sütiket,
vagy figyelmeztesse a Felhasználót arról, ha eszközére Sütiket küld valamely weboldal.
A legtöbb böngésző biztosítja annak lehetőségét, hogy a Felhasználó tájékozódjon a weboldalak böngészéséhez
használt eszközökön használt aktív Süti(k)ről, amelynek során biztosított azok egyenként való törlése, illetve
letiltása is.
Amennyiben a Felhasználó az összes Sütit törli, akkor a weboldalon korábban megadott beállítások elvesznek, így
az is, ha a Felhasználó korábban jelezte, hogy nem engedélyezi a Sütik használatát.

IV. A WEBOLDAL SÜTI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA
Az Üzemeltető jogosult a jelen szabályzatot egyoldalúan módosítani. Az Üzemeltető a változásokról a Weboldal
útján tájékoztatja a Felhasználót, feltüntetve az utolsó módosítás dátumát.
A
sütikről
az
alábbi
címeken
http://www.youronlinechoices.com/hu/.
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