Vagép Zrt. süti útmutató
A Vagép Zrt. ún. sütik (cookie-k) és helyi adattárolás segítségével teszi honlapjait
egyszerűbben használhatóvá, hogy az Ön igényeinek megfelelően személyre szabhatók
legyenek. Ez az útmutató azzal a céllal jött létre, hogy a lehető legérthetőbben elmagyarázza,
hogy mik azok a sütik, mire használjuk őket, és hogy milyen módon lehet ezeket beállítani
vagy törölni – ha Ön éppen ezt szeretné.
Mi az a süti?
Szinte minden honlap használ sütiket. A süti egy kis fájl, ami elmenti az internetes
beállításokat. Ezt a honlap első meglátogatásakor tölti le a böngésző. Amikor legközelebb
visszatér erre a honlapra ugyanarról az eszközről, akkor a böngésző megnézi, hogy van-e
kapcsolódó süti (ami pl. tartalmazza a honlap nevét), és a sütiben lévő adatokat elküldi a
honlapnak. Ily módon a honlap felismeri, hogy Ön nem először látogatja az oldalt, és –
bizonyos esetekben – ennek megfelelően alakítja a honlap tartalmát.
A sütik előnyei
Egyes sütik rendkívül hasznosak, mert felhasználóbaráttá teszik azokat a honlapokat, amiket
Ön rendszeresen meglátogat. Ha Ön ugyanazt a számítógépet és böngészőt használja, mint
korábban, akkor a sütik megjegyzik a beállításait, tájékoztatnak minket arról, hogy hogyan
szokta használni honlapunkat, és olyan tartalmakat tesz elérhetővé a honlapon, ami megfelel
az Ön érdeklődésének és elvárásainak. A honlapunk által használt sütik nem gyűjtenek olyan
információkat, amelyek alapján Ön személyesen beazonosítható lenne.
A sütik kezelése és törlése
Ha meg szeretné változtatni azt, ahogy a böngésző kezeli a sütiket – ideértve a Ford
honlapjáról (vagy bármely más honlapról) érkező sütik blokkolását vagy törlését –, akkor ezt
a böngésző beállításainál tudja megtenni.
A sütik kezelésénél a legtöbb böngésző lehetővé teszi az összes süti elfogadását/elutasítását,
csak bizonyos fajta sütik elfogadását, vagy akár azt is beállíthatja, hogy engedélyt kérjen
Öntől minden egyes süti lementése előtt. Ezenkívül lehetőség van a sütik törlésére is.
A sütik kezelésének és törlésének menete böngészőfüggő.
A következő hivatkozásokra kattintva megismerkedhet a főbb böngészők cookie-kra
vonatkozó beállítási eljárásaival. A böngésző súgójában is hasznos tudnivalókat olvashat.
•
•
•
•
•

A chrome cookie beállításai (https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=hu )
A Firefox cookie beállításai (http://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-informationwebsites-store-on-your-computer?redirectlocale=en-US&redirectslug=Cookies )
Az Internet Exporer cookie beállításai (http://support.microsoft.com/kb/196955 )
A Safari cookie beállításai (Mac) (http://support.apple.com/kb/PH5042 )
A Safari cookie beállításai (iPhone és iPad) (http://support.apple.com/kb/HT1677 )

Az adatkezelés alapjául szolgáló jogszabályok
Az adatkezelésekre az alábbi jogszabályok vonatkoznak:
•

•

•

Az Európai Parlament és a Tanács (Eu) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a
természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő
védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet
hatályon kívül helyezéséről, hatályos szövege:
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=HU
az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi
CXII. törvény (a továbbiakban: Info tv.), hatályos szövege:
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1100112.TV
a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló
2008.
évi XLVIII. törvény, hatályos szövege:
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A0800048.TV

•

a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény, hatályos szövege:
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99700155.TV

