A SÜTIK (COOKIE) HASZNÁLATÁNAK ALAPELVE
A www.oftum.sk honlap sütiket használ, amelyek segítenek jobb szolgáltatást nyújtani. Az OFTUM GTJ,
s.r.o. Társaság által üzemeltetett honlapok használatával, Ön egyetért a sütik használatával, egyetértésben a
böngésző beállításával. Amennyiben a honlapjainkra látogat, és a böngészőjében engedélyezve vannak a
süti fájlok fogadása, úgy ezt a használati feltételeink elfogadásának tekintjük. A sütik módosításainak
instrukcióit megtalálja a böngészőjének ‘Súgó’-jában.

Mi a süti?
A süti fájlok kis szöveges adatfájlok, amelyeket a számítógépünk böngészője bizonyos weboldalak
felkeresése során tölt le, és ezeket a fájlokat menti a berendezésünk (számítógépünk vagy más berendezés,
amely internet kapcsolattal rendelkezik, mint például okos telefon vagy tablet). A süti fájlokat az Ön
böngészője a fájloknak megadott könyvtárba menti. A sütik általában információkat tartalmaznak a honlap
nevéről, amelyről származnak, az érvényességről és az értékről. A honlap újbóli felkeresése esetén a
böngészője újra beolvassa a süti fájlokat és ezeket az információkat visszaküldi a honlap számára, amely
eredetileg létrehozta a sütiket. Az általunk használt „süti” fájlok, nem teszik tönkre a számítógépét.

Miért használunk sütiket?
A sütiket azzal a céllal használjuk, hogy optimalizáljuk és folyamatosan fejlesszük a szolgáltatásainkat, az
Ön igényeihez és szükségeihez szabjuk, illetve javítsuk a honlap struktúráját és tartalmát. Az oftum.sk
honlapon ideiglenes és állandó sütiket használunk. Az ideiglenes sütik csak ideiglenesen tárolódnak az Ön
számítógépén, addig, amíg el nem hagyja a honlapot. Az állandó sütik az érvényesség lejártáig vagy a
manuális törlésig az Ön berendezésében maradnak. Az az időszak, amely alatt az információkat tároljuk a
süti fájl típusától függ.
A honlapunkon több süti típust használunk:



Alapvető süti fájlok
Ezek a süti fájlok a honlapunk működésének alapját képezik és lehetővé teszik az alapvető funkciók
használatát, mint például az online fizetés területének biztosítása. Alapvető sütik például a
bejelentkezés megjegyzése, amely lehetővé teszi a biztosított területekre való hozzáférést újbóli
bejelentkezés nélkül, a formanyomtatványok automatikus kitöltését, stb. Ezek nélkül a sütik nélkül
nem nyújthatunk szolgáltatásokat, amelyek a honlapunk alapját képezik. Amennyiben ezeket a sütiket
letiltja, úgy nem tudjuk az Ön számára biztosítani a honlap hibamentes működését.



Üzemeltetési süti fájlok
Az üzemeltetési sütik segítségével statisztikai információkat gyűjtünk arról, hogyan használja
a honlapunkat. Ezek a műszaki információk elárulják nekünk azt, hogy a honlap mely részeire
kattintott, mely weboldalt látogatta meg utoljára, stb. Ezek a sütik arra szolgálnak, hogy
elemezhessük és javíthassuk honlapunkat, úgy a tartalom, mint a teljesítmény és dizájn terén.
Amennyiben ezeket a sütiket letiltja, úgy nem tudjuk az Ön számára biztosítani a honlap hibamentes
működését.



Működési süti fájlok
A működési sütik nem elengedhetetlenül szükségesek, de segítenek a számunkra javítani a honlap
működését. Itt például olyan információk megjegyzéséről van szó, mint például a honlap előző
meglátogatásakor végrehajtott beállítások, például a tartalom elosztása, terület kiválasztása, stb., hogy
ne legyen szükség ezek újbóli beállítására. Ezen sütik alapján megtudjuk, hogy volt e már az Ön
számára felkínálva valamilyen szolgáltatás vagy információkat nyújthatunk az Ön aktuális területével

kapcsolatosan, amennyiben Ön beleegyezik az ilyen információk megosztásába. Bár az ilyen sütik
használata kizárólag az Ön által végzett beállításokon múlnak, az esetleges letiltásuk esetén
lehetséges, hogy nem lesz elérhető az Ön számára minden szolgáltatásunk.



Harmadik felek süti fájljai
Az oftum.sk honlapon több más honlap tartalma került integrálásra. Ezért a honlapunk használatakor
olyan süti fájlok is létrejöhetnek, amelyek nem tartoznak az ellenőrzésünk alá. Itt olyan esetekről van
szó, amikor a böngészett honlap elemző eszközt vagy harmadik féltől származó marketing
automatizációt (például a Google társaság eszközei) használ, vagy harmadik fél honlapjának tartalmát
jeleníti meg, például YouTube vagy Facebook. Ennek következménye harmadik felektől származó
szolgáltatások süti fájljainak fogadása. Az OFTUM GTJ, s.r.o. Társaság nem szabályozza ezeknek a
sütiknek a generálását, így azt tanácsoljuk, hogy az adott külső weboldalakon keressenek további
információkat az általuk alkalmazott sütikről és azok kezeléséről.

Hogyan változtathatjuk meg a sütik beállítását?
A honlapunkon használt sütik beállítását elvégezheti a böngészőjében. Az internetes böngészők többsége az
alapbeállításban a sütik automatikus elfogadására vannak beállítva. Ezen beállítást megváltoztathatja
a sütik letiltására vagy figyelmeztetésre, hogy a honlap sütiket szeretne küldeni a berendezésébe.
A sütik beállításainak megváltoztatásához szükséges utasításokat megtalálja a böngészőjének súgójában.
Amennyiben különböző berendezéseket használ a honlap eléréséhez (például számítógép, okostelefon,
tablet), úgy ajánljuk minden berendezésen a szükségleteihez mérten állítsa be a sütiket.
Tiszteletben tartjuk, amennyiben Ön megváltoztatja a sütik alapbeállításait. Néhány süti letiltása hatással
lehet a honlapunk működésére.

