Sütik (cookie) kezelése
A szabadelocsolni.hu honlapjára történő belépésedhez és a honlap használatához az alábbi
kikötésekkel és feltételekkel, továbbá a Magyar Köztársaság jogszabályaival összhangban
járulunk hozzá.
Szerzői jog
Jelen honlap szerzői jogvédelem alatt áll. A Be Social Kft. a tulajdonosa és feljogosított
használója a honlapon található bármely szövegnek, képnek, hangnak, szoftvernek és más
anyaggal kapcsolatos szerzői jognak és más szellemi tulajdonjogoknak. Felhasználóként
jogosult vagy a honlapot olvasni, arról nyomtatással, lemezre történő letöltéssel és más
személy részére történő továbbítással kivonatos másolatot készíteni, azonban minden
esetben kizárólag személyes, tájékozódó jellegű, nem kereskedelmi célra. Tilos a honlap
bármely részének másolatát eladni vagy továbbítani kereskedelmi haszonért, tilos továbbá a
honlap bármely részének megváltoztatása vagy bármely más műbe, publikációba, honlapba
építése, akár elektronikus, akár hagyományos formában.
Védjegyek
A honlapon található védjegyek, márkanevek, logók, illusztrációk stb. a Be Social Kft. és
partnervállalatainak, továbbá azok ügyfeleinek bejegyzett védjegyei vagy saját szellemi
tulajdonai ill. liszenszei. Felhasználásuk, utánközlésük még saját célra sem megengedett.
A honlap tartalma
A honlapon található információk jóhiszeműen kerültek elhelyezésre, azonban azok
kizárólag csak tájékoztató célt szolgálnak. A tájékozódáson kívüli egyéb célok érdekében
nem lehet ezen információkra építeni, és az információk pontosságára, teljességére a Be
Social Kft. nem vállal felelősséget. A mindenkori aktuális információkért, kérjük lépj
kapcsolatba velünk. Sem a Be Social Kft. alkalmazottai, sem megbízottai nem vállalnak
felelősséget azokért az esetleges veszteségekért, károkért, költségekért (beleértve,
korlátozás nélkül, bármilyen elmaradt profitot, közvetett, járulékos vagy következményi
veszteséget is), amelyek a honlapra történő belépésből vagy azok használatából erednek.
Fenntartjuk magunknak a jogot arra, hogy bármikor, amikor szükségesnek gondoljuk,
bármilyen változtatást, javítást végezzünk a honlapon, előzetes figyelmeztetés nélkül.

Kapcsolódó honlapok
Ez a honlap tartalmazhat olyan kapcsolódási pontokat (ún. hiperhivatkozások), amelyek más
internetes honlapokhoz nyújtanak automatikus kapcsolódási lehetőséget. Ezek a kapcsolódó
honlapok esetenként harmadik személyek tulajdonában, kezelésében állnak. A kapcsolódó
honlapokhoz a Be Social csupán hozzáférést közvetít, így az ott elhelyezett tartalmakért és
információkért felelősséget nem vállalunk.

Személyedhez köthető információk
A webes böngésződ az ún. cookie-k segítségével információkat ment le honlapunkról, és
tárolja azokat a gépeden, hogy megkönnyítse számodra a weboldal jövőbeni használatát.
Ezeknek a cookie-knak a segítségével ismeri fel a honlapunk anyagait tároló szerver a
honlapunkra történő visszalátogatásodkor, hogy már jártál a honlapjainkon, és megadtál a
részünkre bizonyos adatokat, így ezeket az adatokat nem kéri újra. A legtöbb internetes
böngésző alap beállításából kifolyólag elfogad cookie-kat. Ha úgy gondolod, átállíthatod a
böngésződet, hogy a cookie-kat visszautasítsa vagy figyelmeztessen arra, hogy cookie-kat
küldtek a gépedre. A cookie-k visszautasítása esetén lehetséges, hogy nem tudod
honlapunk egyes részeit meglátogatni vagy testreszabott információkat fogadni. Emellett
szeretnénk honlapunk szolgáltatásait folyamatosan javítani azáltal, hogy mérjük az egyes
honlapok látogatottságát az oldalra vagy képekre történõ klikkelések számával. Honlapunk
elmenthet olyan információkat a számítógépedről, mint az IP-cím (ez egy szám, amely a
gépedet azonosítja minden esetben, mikor meglátogatsz egy honlapot), a böngésző típusát,
a számítógéped operációs rendszerének verziószámát stb. Mindez azt biztosítja, hogy a
honlapunk a legjobb élményt és hatékony információs forrást nyújtsa látogatóinknak.
Tájékoztatunk, hogy ezek az információk nem személyes adatok.
Használt cookie-k
1. Feltétlenül szükséges sütik: ezek a cookie-k segítséget nyújtanak honlapon történő
navigációban, illetve a honlap működéséhez járulnak hozzá. Ezen cookie-k nélkül a
szolgáltatások nem működnének. Ezek a cookie-k nem tárolnak olyan adatokat rólad, hogy
milyen oldalakat néztél meg az interneten, vagy amelyeket marketing célból lehet
felhasználni.
Ezeket a sütiket az alábbiakra használjuk:
● Emlékszik az általad beállított cookie jogosultsági szintre.
● Az oldal biztonságos működését segítik elő.
● A felhasználói munkamenetek kezelését segítik.
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Ezen cookie-k elfogadása feltétele honlapunk megfelelő használatának, így ha kikapcsolod
ezeket a cookie-kat, nem tudjuk garantálni weboldalunk megfelelő működését, illetve a
megfelelő biztonságot oldalunk használata során.

2. Elemző és teljesítményhez kapcsolódó (statisztikai) sütik
Teljesítményt biztosító cookie-k információkat gyűjtenek arról, hogy hogyan használod
weboldalunkat (pl. milyen oldalakat tekintesz meg, illetve tapasztaltál-e valamilyen hibát).
Ezek a cookie-k nem gyűjtenek információt, amelyek alapján azonosítható vagy, hanem
azért használjuk, hogy javítani tudjuk a honlapunk működését, megértsük érdeklődésed, és
mérjük, milyen hatékonyak a hirdetéseink.
Az elemző/statisztikai cookie-kat az alábbiakra használjuk:
Web elemzések (Analytics): statisztikai adatokat szolgáltat arról, hogy használod
weboldalunkat.
Hirdetések válaszadási aránya: megmutatja, hogy milyen hatékonyak a hirdetéseink,
beleszámítva azokat, amelyek a mi oldalunkra mutatnak.
A teljesítményt biztosító cookie-kat az alábbiakra használjuk:
Emlékszik a beállításaidra, mint pl. weboldal elrendezése, a szöveg mérete, előnyben
részesített beállítások és színek. Megmutatja, hogy mikor jelentkeztél be a weboldalra.
A fenti cookie-k közül néhányat harmadik fél használ, esetlegesen további információkért
keresd fel ezen partnerek weboldalán található titoktartási leírásokat:

Cél

Süti neve

Lejárati idő

További
információk

Google Analytics
mérőkód

_ga

2 év

Felhasználók
megkülönböztetése

_gid

24 óra

Felhasználók
megkülönböztetése

_gat

1 perc

Felhasználók
megkülönböztetése,
oldal analitika

_gat_gtag_<property-id>

1 perc

Felhasználók
megkülönböztetése,
oldal analitika

Google tájékoztató

További Google
Analytics sütik
Google tájékoztató

__utma

2 év

__utmz

6 hónap

__cfduid

Munkamenet végén

A Google Analytics sütikkel kapcsolatos további tudnivalók érdekében kérjük, kattintson ide.
HOGYAN LEHET TÖRÖLNI/KIKAPCSOLNI A COOKIE-KAT?
Minden böngésző lehetővé teszi a cookie beállításainak változtatását. Viszont nagyon
fontos, hogy mivel a cookie-k célja weboldalunk használhatóságának és folyamatainak

megkönnyítése, a cookie-k alkalmazásának megakadályozása vagy törlése esetén
előfordulhat, hogy felhasználóink nem lesznek képesek weboldalunk funkcióinak teljes körű
használatára, illetve, hogy a weboldal a tervezettől eltérően fog működni böngészőjében. A
cookie-k beállításával kapcsolatban az alábbi linkek is segítségére szolgálnak, valamint
további információt az egyes böngészők „Súgó” menüjében talál, illetve az itt felugró cookie
tájékoztató ablakban is egyénileg beállítható.
HOGYAN LEHET VISSZAVONNI A HOZZÁJÁRULÁST?
Ha hozzájárult a cookie-k használatához, a böngésző cookie-kat tárol az Ön számítógépén
vagy egyéb eszközén, hogy rendszerünk felismerje beállításait. A hozzájárulás
érvényessége időnként lejár. Azonban, hogyha szeretné visszavonni hozzájárulását, a
böngészője cookie beállításai között bármikor megteheti böngészőjének típusa alapján a
következők szerint:
Safari
https://support.apple.com/hu-hu/HT201265
Chrome
https://support.google.com/chrome/answer/95647
Firefox
https://support.mozilla.org/hu/kb/weboldalak-altal-elhelyezett-sutik-torlese-szamito Internet
Explorer
https://support.microsoft.com/hu-hu/help/278835/how-to-delete-cookie-files-in-internet-explor
er
Microsoft Edge
https://support.microsoft.com/hu-hu/help/4027947/windows-delete-cookies
Opera
http://help.opera.com/Windows/10.20/hu/cookies.html
Ha más böngészőt használ, tájékozódjon a Google Search által nyújtott linkeken.

