Cookie tájékoztató
A cookie-k használatával kapcsolatos tájékoztatás.
Az Adatkezelő a weboldal látogatása során úgynevezett cookie-kat (a továbbiakban: sütik)
használ. A sütik betűből és számokból álló információcsomag, amit az Adatkezelő honlapja, a
honlapot látogatók böngészőjének küld el azzal a céllal, hogy elmentse bizonyos beállításait,
megkönnyítse az Adatkezelő honlapjának használatát és közreműködjön abban, hogy néhány
releváns, statisztikai jellegű információt gyűjtsön az Adatkezelő a honlapot látogatókról. A
sütik nem tartalmaznak személyes információkat, és nem alkalmasak az egyéni felhasználó
azonosítására. A sütikkel kapcsolatos adatkezelés célja a látogatók azonosítása, egymástól
való megkülönböztetése, a látogatók aktuális munkamenetének azonosítása, az annak során
megadott adatok tárolása, az adatvesztés megakadályozása, a böngésző specifikációjának
megismerése.
A cookie-kkal kapcsolatos adatkezelés jogszabályi hátterét az információs önrendelkezési
jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.), az elektronikus
hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint
az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi
CVIII. törvény rendelkezései jelentik. Az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. § (1) bekezdés a)
pontjával összhangban az Ön hozzájárulása. Amennyiben Ön nem fogadja el a cookie-k
használatát, akkor a vendégek számának megadását szolgáló funkciók nem lesznek elérhetőek
az Ön számára. A cookie-k törléséről bővebb tájékoztatást az alábbi linkeken találhat:
Internet Explorer: https://support.microsoft.com/hu-hu/help/17442/windows-internetexplorer-delete-manage-cookies
Firefox: https://support.mozilla.org/hu/kb/sutik-informacio-amelyet-weboldalak-tarolnakszami
Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDeskto
p&hl=hu
Milyen sütiket használunk?
A Progressive Studio Kft. honlapja sütiket használ (olyan betűkből és számokból álló, kis fájlok,
amelyek a honlapra látogató felhasználó böngészőjében vagy a számítógépének
merevlemezére továbbítva kerülnek tárolásra az Ön hozzájárulása esetén), hogy
megkülönböztesse az adott felhasználót a Progressive Studio Kft. honlapjának más
felhasználóitól. Ennek segítségével a felhasználó könnyebben böngészhet a Progressive Studio
Kft. honlapján, és a sütik segítik a Progressive Studio Kft.-t a honlap fejlesztésében.
A Progressive Studio Kft. honlapjának üzemeltetése során az alábbi típusú sütik kerülnek
felhasználásra csoportosítás szerint:
Feltétlenül szükséges sütik
Ezek a sütik elengedhetetlenek a Progressive Studio Kft. honlapjának működéséhez. Többek
között ezek teszik lehetővé, hogy a Progressive Studio Kft. honlapján Ön a korlátozott
hozzáférésű területekre is be tudjon jelentkezni. Ezt a típusú sütit nem lehet letiltani.

A sütik által a következő információk kerülnek elhelyezésre/gyűjtésre: egyedi bejelentkezés
adatai, munkamenet azonosító (hogy az oldal emlékezhessen az Ön beállításaira a
munkamenet folyamán), szerver affinitás és hitelesítési adatok (hogy a kapcsolat a
legmegfelelőbb szerverekkel kerüljön kialakításra és fenntartásra).
Feltétlenül szükséges sütiket használunk minden egyes munkamenet időtartamára
(“munkamenet azonosító sütik” vagy “session sütik”) is.
Munkamentet azonosító (session) sütik
A munkamenet-kezelés (session) alkalmával használt süti arra való, hogy információt tároljon
a felhasználó beállításairól, vagy annak megváltozásáról. A munkamenet-kezelés engedélyezi
a felhasználókra vonatkozó információk tárolását a szerveren (felhasználó név, vásárlási
tételek, stb.). A session információk ideiglenesek, és törlődnek, miután a felhasználó elhagyta
az oldalt a munkamenet azonosító sütik a weboldalról történő kijelentkezéssel, illetve
böngészőjének lezárásával.
A munkamenet azonosító sütik használatával szolgáltatóink azt is ellenőrzik, hogy a
hozzájárulási tájékoztatás funkcióját ellátó Cookie Értesítő megtekintetésre került-e, és
biztosítják az online süti használati értesítés rendszeres megjelenését, amely az oldal süti
használatáról és annak ki- és bekapcsolási lehetőségeiről tájékoztatja Önt. A munkamenet
azonosító sütik továbbá tárolják az Ön személyes beállításait a Programban.
Böngészője süti funkciójának módosításával Ön elutasíthatja vagy letilthatja ezen sütik
használatát. A legtöbb böngésző eszköztárában megtalálható “segítség” fül tartalmazza, hogy
miként lehet az új sütik elfogadását leállítani, Ön miként kaphat értesítést új süti érkezéséről
és miként lehet a már meglévő sütiket kikapcsolni. Ugyanakkor, amennyiben Ön elutasítja
vagy letiltja ezen sütik használatát, nem lesz képes a Program használatára, mivel ezen sütik
alapvetően szükségesek a Program működtetéséhez.
Analitikus/teljesítményt biztosító sütik
Ezen sütik által azonosítható és számolható a látogatók száma, valamint ezek mutatják meg,
hogyan mozognak a látogatók a honlap használata közben. Ennek segítségével a honlap
működését javítható, például segítünk a felhasználóknak, hogy könnyen megtalálják, amit
keresnek.
Külső szolgáltatóként a Google Analytics segíti a honlap látogatottsági és egyéb web analitikai
adatainak független mérését. A Google Analytics a Google Inc. tulajdonában lévő web elemző
szolgáltatás. A Google Analytics a látogatók azonosításához úgynevezett tracking cookie-t
használ, továbbá ezek segítségével elemzéseket, kiértékeléseket készít a felhasználó
viselkedéséről a Honlap/Webplayer/Alkalmazás tulajdonosa, üzemeltetője részére. A Google
Analytics nem rögzít olyan IP adatokat, amelyekkel az Érintett kétséget kizáróan azonosítható
lenne.
Marketing sütik
Ezek a sütik segítenek a felhasználót felismerni, amikor újra ellátogat a honlapra. Annak
tartalma ez által személyre szabható, a felhasználót nevén nevén lehet szólítani, és a
beállításait megjegyezheti a rendszer.

A Progressive Studio Kft. honlapján alkalmazott sütik, nyomkövető technológiák
A használt sütikkel kapcsolatos adatvédelmi információkat az alábbi táblázat foglalja össze:
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A web böngésző beállításai segítségével letilthatja a sütiket. Ha azonban böngészőjében az
összes sütit letiltja (ideértve az alapvető fontosságú sütiket), akkor előfordulhat, hogy
Honlapunk egy részét vagy egészét nem fogja tudni elérni. A sütikről és azok letiltásáról az
alábbi oldalon talál további információkat: www.allaboutcookies.org
Az elfogadom gombra kattintva elfogadja a szabályzatban leírtakat, továbbá, hogy az
internetes oldal sütiket helyezzen el az eszközén.

