Az Infosector Kft. (székhely: 2013 Pomáz, Kond utca 14., adószám: 14280597-213, cégjegyzékszám: 13-09-119475) által
üzemeltetetett https://hibridiroda.hu/ oldalon (továbbiakban: “Weboldal”) ún.
cookie-kat (magyarul: sütiket), illetve hasonló technológiai megoldásokat használ.
Ezekre az alábbiakban összefoglalóan, mint cookie-kra hivatkoztunk.
A Weboldal látogatása során Ön hozzájárulhat az oldalon alkalmazott cookie-k
(magyarul sütik) használatához a böngészési élmény javítása érdekében. Ez az
oldal tartalmazza az összes, cookie-k használatával kapcsolatos információt,
amelyeket a Weboldalon alkalmazunk.

Mik azok a cookie-k?
A cookie-k olyan kis adatcsomagok, melyeket a böngésző ment el az Ön eszközére
a weboldalak (webszerverek) kérésére. A weboldalak ezekben a sütikben tárolják
az ideiglenes, de számukra fontos információkat, a weboldalokon keresztül
történő szolgáltatások nyújtására, felhasználók ezzel összefüggő azonosítására, a
böngészési élmény javítására, a felhasználók érdeklődésének megfelelő,
személyre szabott ajánlatok megjelenítésére, valamint a Weboldalunk
látogatottsági adatainak elemzésére.

Hozzájárulás a cookie-k használatához
A betöltése során egy felugró ablakban kérünk hozzájárulást Öntől a cookie-k
telepítéséhez. Amennyiben nem adja meg hozzájárulását, csak a Weboldal
működéséhez elengedhetetlenül szükséges cookie-kat telepítjük az Ön eszközére.

Hogyan tudja a cookie-k használatát szabályozni?
Ön a Weboldal adatkezelési központjában is tudja szabályozni az oldalon használt
cookie-k működését. A legtöbb böngészőprogram alapbeállítása olyan, hogy
engedélyezi a cookie-k használatát. A leggyakrabban használt böngészők esetében
a cookie-k beállításának módját az alábbi weboldalak ismertetik:
•
•
•
•
•

Apple Safari: https://support.apple.com/hu-hu/guide/safari/sfri11471/mac
Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=hu
Microsoft Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/huhu/windows-vista/block-or-allow-cookies
Opera: https://www.opera.com/help/tutorials/security/privacy/
Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/hu/kb/sutik-engedelyezese-estiltasa-amit-weboldak-haszn

Ha Ön a cookie-k használatát a böngészőben eszközölt beállításokon keresztül
letiltja, akkor a honlapok vagy azok bizonyos funkciói elérhetetlenné vagy

használhatatlanná válnak mindaddig, amíg a cookie-k használatát nem
engedélyezi újra, azaz a blokkolást nem oldja fel. Bármikor lehetősége nyílik a
beállítások, és ezáltal a cookie-k használatának módosítására.
Ön szintén a böngészőjében tudja megtekinteni és törölni azokat a cookie-kat,
amelyek korábban kerültek eltárolásra a számítógépén.
A Google Analytics által használt cookie-k esetében elérhető egy olyan, a Google
által közzétett böngésző-kiegészítés, amely használatával ezek a cookie-k
letilthatóak. Erről részletes információ az alábbi linken érhető
el: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.
A fenti hivatkozásokon elérhető webhelyek, információk és kiegészítők
(programok) teljesen függetlenek az Infosector Kft-től, így ennek elérhetőségével
vagy az azokon található információkkal kapcsolatban az Infosector Kft.
tájékoztatást adni nem tud, és felelősséget sem vállal.

Milyen cookie-kat használunk?
A cookie-k egyfelől lehetnek „állandó” vagy „ideiglenes” cookie-k. Az állandó
cookie-t a böngésző egy meghatározott időpontig tárolja, feltéve, hogy azt Ön
korábban nem törli, az ideiglenes süti (cookie) azonban a böngésző becsukásával
automatikusan törlődik.
A cookie-k másfelől lehetnek „saját” vagy „harmadik fél” cookie-k. A saját cookiekat az Infosector Kft. weboldalai, míg a harmadik fél cookie-kat az Infosector Kft.
használja, de tőle független szolgáltatók helyezik el a felhasználó számítógépén.
1. Szükséges
A szükséges cookie-k a rendszer működéséhez feltétlenül szükségesek, azok
nélkül a Weboldal nem használható rendeltetésszerűen, az Infosector Kft. jogos
érdekének érvényesítéséhez szükséges a cookie-k használata. Ezek a cookie-k a
felhasználó hozzájárulása nélkül használhatók és nem kapcsolhatók ki.
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1. Statisztikai
A statisztikai cookie-k nem feltétlenül szükségesek a Weboldal használatához.
Ezekre a cookie-kat arra használjuk, hogy anonim módon mérni tudjuk oldalaink
teljesítményét és jobban megértsük általa látogatóink igényeit. Ezen statisztikai
adatok felhasználásával javíthatjuk oldalainkat. A statisztikai cookie-k használatára
kizárólag az Ön hozzájárulása esetén kerül sor és a hozzájárulását bármikor
visszavonhatja a statisztikai cookie-k kikapcsolásával. A statisztikai cookie-k
harmadik felektől származnak, ezért bővebb információt a cookie-k működéséről
a harmadik fél szolgáltatók adatkezelési tájékoztatójából kaphat (linkek az alábbi
táblázatban).
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1. Célzott hirdetés cookie-k

A célzott hirdetés cookie-k nem feltétlenül szükségesek a Weboldal
használatához. Ezeket a cookie-kat arra használjuk, hogy az Ön számára releváns
hirdetéseket jelenítsünk meg. A Célzott hirdetés cookie-k használatára kizárólag
az Ön hozzájárulása esetén kerül sor és a hozzájárulását bármikor visszavonhatja a
cookie-k kikapcsolásával. A célzott hirdetés cookie-k harmadik felektől
származnak, ezért bővebb információt a cookie-k működéséről a harmadik fél
szolgáltatók adatkezelési tájékoztatójából kaphat (linkek az alábbi táblázatban).
Cookie neve,
azonosítója és
típusa

Cookie
szolgáltató

Google Adwords
Lásd itt.
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További információ itt található.
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További információk
Az Önt megillető jogokról és a személyes adatainak kezelésével kapcsolatos
további információkról a Weboldal adatkezelési tájékoztatójában olvashat.

