Mi is az a cookie?
A cookie egy kis fájl, ami akkor tárolódik el a számítógépén, amikor elsô alkalommal felkeres
egy weboldalt. Ilyenkor egy adatcsomag képzôdik, aminek az a célja, hogy megjegyezzen
bizonyos beállításokat, ezzel könnyítve az Ön legközelebbi visszatérésekor az adott weboldal
böngészését.
Miért pont cookie a neve ennek az adatcsomagnak?
Angol nyelvterületen a cookie egy lapos, kekszes csokis süteményt jelöl, azonban nem innen
ered a név,
hanem a kínai gyorséttermekbôl ismert, széttörhetô szerencse sütibôl.
Mire használja a cookie-kat?
Amennyiben elfogadja a cookie-kat, hozzáférést biztosíthat a webhely használatával
kapcsolatos információkhoz. A Google Analyticsben mért statisztikai adatok elemzésén
keresztül tudjuk az oldal szerkezetét és tartalmát az igényeknek megfelelôen optimalizálni,
miközben a felhasználók anonimitása minden körülmények között biztosítva van.
A cookie engedélyezése, korlátozása vagy tiltása
A böngészők beállításai között lehet engedélyezni, korlátozni, esetlegesen tiltani a cookie-k
használatát. A beállítások módosítása előtt, kérjük, vegye figyelembe, hogy egyes
honlapok csak a cookie-k használatával tudnak maximális felhasználói élményt biztosítani és
a weboldal teljes funkcionalitása csak akkor érhető el, ha a cookie-k engedélyezve maradnak.
A legnépszerűbb böngészőkkel és a cookie-k kezelésével kapcsolatban a böngészője súgó és
támogatás menüjében tájékozódhat.
Hogyan törölheti Ön ezeket a cookie-kat?
A weboldal mûködése cooki-ekhoz kötött, ezért amennyiben Ön nem klikkel az Elfogadom
gombra, ebben az esetben is tároljuk a cookie-kat. Ezt Ön a böngészôjén keresztül tudja
törölni vagy a Google.com vonatkozó oldalain, amelyeket alább találhatóak.
Részletes leírások a legnépszerûbb böngészôkben:
Google Chrome
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Válassza a Chrome menü ikont Chrome menu.
Válassza a Beállítások lehetôséget.
Kattintson az oldal aljánál található Speciális beállítások megjelenítése elemre.
Az „Adatvédelem” részben válassza a Tartalombeállítások lehetôséget.
Válassza a Webhelyek bármilyen típusú adatelhelyezésének tiltása elemet.
Válassza a Kész lehetôséget.

Internet Explorer
1. Nyissa meg az asztalt, és koppintson vagy kattintson a tálcán lévô Internet Explorer
ikonra.
2. Koppintson vagy kattintson az Eszközök Eszközök gomb gombra, majd az
Internetbeállítások parancsra.
3. Koppintson vagy kattintson az Adatvédelem fülre, a Beállítások csoportban mozgassa
a csúszkát legfelülre az összes cookie blokkolásához, majd koppintson vagy kattintson
az OK gombra.
Firefox Beállítások ellenôrzése vagy módosítása:
1. Kattintson a menü gombra New Fx Menu és válassza a Beállítások menüpontot.
2. Válassza ki az Adatvédelem panelt.
3. Válassza a A Firefox Egyéni beállításokat használ az elôzmények törléséhez
menüpontot.
4. Ha bekapcsolja a Sütik elfogadása weboldalakról beállítást, akkor a weboldalak sütiket
tesznek le a számítógépre, kikapcsoláskor, azonban nem.
5. Ha a sütikkel kapcsolatos hiba elhárításán dolgozik, ellenôrizze, hogy a Harmadik
féltôl származó sütik elfogadása beállítás nincs Soha értékre állítva.
6. Válassza ki, hogy meddig tárolódjanak a sütik:
7. Sütik megtartása: amíg le nem járnak: a sütik törlôdnek amikor a határidejük lejár, ezt
a lejárati határidôt a sütit küldô oldal állítja be.
8. Sütik megtartása: a Firefox bezárásáig: a számítógépen tárolt sütik törlôdnek amikor
bezárja a Firefox böngészôt.
9. Sütik megtartása: megerôsítés minden alkalommal: amikor egy weboldal sütit próbál
küldeni az Ön gépére, egy felugró ablakban kiválaszthatja, hogy tárolja-e az adott sütit
vagy nem.
10. Zárja be az about:preferences oldalt. Minden változtatás automatikusan mentésre
kerül.

