
Cookie szabályzat 
Tájékoztatás a Mediszintech Kft. Cookie adatkezeléséről 

 

Mi a cookie?  

A cookie-k olyan információs fájlok, melyek a böngészője által, saját merevlemezén tárolódnak. 
Tartalmuk kiterjed az Ön által látogatott és keresett Web-lapokra és hirdetésekre. A cookie-k 
ugyanakkor nem tartalmaznak személyes jellegű adatokat, úgy, mint nevet, címet, e-mail címet, stb.  

Ezek nem számítógépes programok, csupán kis információs fájlok, amelyek lehetővé teszik, hogy egy 
weboldal a felhasználó böngészési szokásairól adatokat rögzítsen. 

A legtöbb weboldal használ cookie-kat, mert ezek hozzájárulnak az internetes felhasználói élmény 
kényelmesebbé tételéhez. A cookie-k segítségével a weboldal személyre szabott szolgáltatásokat 
nyújthat (például megjegyzi a bejelentkezési adatokat, bevásárlókosárba helyezett termékeket vagy az 
adott felhasználó számára releváns tartalmakat). 

Különböző típusú cookie-k léteznek: időleges cookie-k (munkamenet cookie), amelyek a böngésző 
bezárásakor törlődnek és állandó cookie-k, amelyeket a böngésző nem töröl, hanem törlésig vagy 
érvényességük lejártáig aktívak maradnak (amely attól függ, hogy a weboldal milyen időszakot adott 
meg a cookie élettartamaként). 

Hogyan törölhetők a cookie-k?  

Alapbeállítás esetén a böngészője fogadni fogja a cookie-kat, és egy listán tárolja őket (pl. az 
"Ideiglenesen letöltött internet fájlok"), mivel az semmiféle kockázati tényezővel nem jár. 

Amennyiben nem szeretné, hogy az üzemeltető cookie-kat alkalmazzon, úgy kapcsolja ki azok 
fogadását a Web-böngészőjében, de ha ezt teszi, sok olyan funkciót veszíthet el, amelyek a weboldal 
megfelelő használatához szükségesek. További információkat talál erről saját böngészőjének 
súgójában, vagy látogasson el a www.aboutcookies.org weboldalra, amely részletes és független 
tájékoztatást nyújt a cookie-k letiltásáról a böngésző beállításaiban, illetve a számítógépen található 
cookie-k törléséről. 

A mobiltelefonon található cookie-k törléséről olvassa el a készülék használati útmutatóját. 

Cookie-k típusai  

A weboldal számos nélkülözhetetlen előnyének biztosítására cookie-kat használunk. A cookie-k 
minden egyes későbbi látogatást követően visszajelezést küldenek a    
származási weboldalra, vagy egy másik oldalra, ami felismeri az adott cookie-t. A cookie-k listáját itt 
találja.     

Feltétlenül szükséges cookie-k – Ezek a cookie-k engedélyezik azt a szolgáltatást, amit Ön 
kifejezetten kért.  

Teljesítmény cookies-k– Ezek a cookie-k névtelen információt gyűjtenek a látogatott oldalakról.  
  
Funkcionális cookie-k – Ezek a cookie-k megjegyzik az Ön korábbi választásait, a szolgáltatások 
színvonalának növelése érdekében.  
  
Célzott vagy reklám cookie-k – Ezek a cookie-k az Ön böngészési szokásiról gyűjtenek információt, 
azzal a céllal, hogy Önnel és érdeklődési körével összefüggő reklám tevékenységet folytathassanak.  

http://www.aboutcookies.org/


Jelen tájékoztató elfogadásával, valamint a weboldal látogatásával és használatával elfogadja a 
cookie-k használatát. A cookie-k használatát elfogadhatja a webböngészőben megadott beállításokkal 
is.  

Az oldalunk által használt cookie-k listája: 

• youtube.com (a beágyazott videok miatt) 
• vimeo.com (a beágyazott videok miatt) 
• facebook (a beágyazot Like és Share gombok miatt) 
• google (közösségi, hirdetési és statisztikai szolgáltatásai miatt) 

Jelen weboldalon más weboldalak linkjei vagy ikonjai is megtalálhatók, melyek az adott oldalra 
irányítanak. Ezek a weboldalak is cookie-kat (sütiket) használnak, amelyekre vonatkozó tájékoztatást 
az érintett oldalakon találja. A Mediszintech Kft. nem ellenőrzi harmadik felek weboldalait, és nem 
felelős más külső weboldalak tartalmáért. 
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