A sütik kezelésének politikája
A Canaris Com Kft. a weboldalain használt sütikre hívja fel a figyelmet. A sütik olyan
mappák, melyet a weboldalakon keresztül tud letölteni számítógépére. Ezek olyan
eszközök, melyek az informatikai társaságok által nyújtott szolgáltatásokban játszanak
fontos szerepet. Ezek többek közöt lehetővé teszik, hogy egy internetes oldal tárolja és
visszanyerje a felhasználó vagy számítógépe keresési szokásait és, a megszerzett
információtól függően használhatók a felhasználó felimserésére és a kínált szolgáltatás
javítására.
Süti típusok
A körzet adminisztrátor entitásának függvényében, ahonnan a sütiket küldik, és ami
feldolgozza a befutó információkat, két féle típust különböztetünk meg: saját sütik és
a harmadik fél sütijei.
Emellett létezik egy második osztályázi forma is, ami az ügyfél keresőjében tárolt
adatok tárolási idejére vonatkozik, ebben az esetben
megkülönböztetünk időszakos és tartós sütiket.
Végül pedig létezik még egy kategorizálás, ami a sütik öt típusát különíti el, az adatok
feldolgozásának céljától függően: technikai sütik, testreszabó sütik, elemző
sütik, reklámsütik és viselkedési reklámsütik.
Ezzel kapcsolatban további információkért látogasson el a következő oldalra:
AZ EU EGYSÉGES PIACA Belső piaci informácios rendszer
Az ezen a weboldalon használt sütik
A következőkben megvizsgáljuk, milyen sütiket alkalmaz ez a weboldal, illetve ezeknek
a sütiknek a tipológiáját és szerepét:
A Canaris com Kft. internetes oldala a saját WebSite Analytics-et használja. Ez egy olyan

online elemzési szolgáltatás, mely lehetővé teszi a weboldalakon történő
böngészés mérését és elemzését, de kizárólag csak a Canaris com Kft.
adatkezelőjének van hozzáférése. Keresőjében megfigyelheti a szolgáltatás 1 sütijét.
A korábbi tipológia szerint vagy saját sütikről, vagy időszakosról, vagy pedig elemző
sütikről van szó.
A webanalízis segítségével információkat kapunk az internetre belépő felhasználók
számáról, a látogatott oldalak számáról, a látogatások gyakoriságáról és ismétléséról,
ezek időtartamáról, a használt kereső típusáról, a szolgáltatást végző operátorról, a
használt nyelvről, és a terminálról, amit használ, vagy pedig a városról, amihez tartozik
az IP cím. Ezek az információk elősegítik a jobb és megfelelőbb szolgáltatások nyújtását
a weboldal által.

A techinai sütik a felhasználó felhasználási idejének az ellenőrzésére használatosak, ami
lehetővé teszi a kosár megtekintését. Emellett a testreszabó sütik a weboldalon használt
nyelvek ellenőrzésére használtak.
Egy másik tipusú süti, amit a technikai típusúakkal együtt lehet letölteni, az
a cookies_policy. Ez a felhasználó beleegyezését kezeli a weboldalon használt sütiket
illetően, azzal a céllal, hogy megjegyezze a felhasználókat, akik elfogadták ezeknek a
sütiknek a használatát, és azokat, akik nem, így azoknak, akik már elfogadták, nem
jelennek meg ehhez kapcsolódó információk az oldal felső részén.
A sütik használatára vonatokozó politikának az elfogadása
A Canaris com Kft. vállalja az ön sütik használatára vonatkozó elfogadását. Mindazonáltal
feltünteti a sütik használatára vonatkozó politikáját a portál minden oldalának felső
részén, minden folyamat elején, hogy ön tudatában legyen a sütik használatának.
A feltüntetett információt illetően a következő lehetőségei vannak:
·

Elfogadja a sütiket. Ezeket az információkat többé nem látják feltüntetve,

amikor a folyamatok közben megnyitja a portál oldalait.
·

Bezárja. Az aktuális oldalról eltűnik a figyelmeztetés.

·

Megváltoztatja a beállításokat. Több információt szerezhet a sütikről,

megismerheti a Canaris com Kft. használati politikáját, és megváltoztathatja a
számítógépe beállításait.
Hogyan változtathatja meg a sütik beállításait
Ön böngészője segítségével korlátozhatja, blokkolhatja és törölheti a Canaris com Kft.
sütijeit, vagy bármelyik másik internetes oldalét. A művelet minden böngészőben eltérő,
és a „Segítség” funkció megmutatja, mit kell tenni.
·
·

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/en-us/kb/278835/hu
FireFox: https://support.mozilla.org/hu/kb/weboldalak-altal-elhelyezett-sutik-

torlese-szamito
·

Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/32050?hl=hu

·

Safari: https://www.apple.com/legal/privacy/hu/cookies/

Ugyanakkor a sütik mentését is kezelheti böngészőjében, a következő eszközök
segítségével:
·

Ghostery: https://www.ghostery.com

·

Your online choices: http://www.youronlinechoices.com/hu/

