
Sütiszabályzat 

Ahhoz, hogy személyre szabott és interaktív módon tudjuk megjeleníteni Önnek a Weboldalt, el kell 

tárolnunk bizonyos adatokat arra vonatkozóan, hogy hogyan használja oldalunkat.  

Ez kisméretű szövegfájlok, úgynevezett sütik segítségével történik, amelyek az Ön által használt 

számítógépre vagy egyéb eszközre töltődnek le egy web szerverről. Az Ön webes böngészője ezután 

minden egyes későbbi látogatás alkalmával visszaküldi ezeket a sütiket a weboldalnak, így az felismeri 

Önt, és megjegyzi a beállításait (például a felhasználói preferenciákat, kattintásokat, korábbi 

megtekintéseit).  

Amikor Ön meglátogatja weboldalunkat, az oldal folyamatosan adatot gyűjt a fent említett és alább 

részletezésre kerülő sütik és más eszközök segítségével (információt a nyelvről, országról, és korábban 

megtekintett oldalakról). Az összegyűjtött sütikre technikai célokból, korlátozott mértékben van 

szükség (a weboldal megfelelő működése érdekében), és az azokból nyert információt maximum 5 évig 

tároljuk a nemzetközi NAI standardokkal összhangban.  

Az információ nem köthető egyénekhez.  

A jelen weboldal használatával Ön elfogadja, hogy az oldal a jelen szabályzattal összhangban és abban 

foglaltaknak megfelelően sütiket használ. 

Milyen sütiket használunk? 

Alapműködést biztosító sütik 

A weboldal alapvetői funkcióit biztosítják, ezek nélkül a honlap nem működik megfelelően. 

Statisztikai célú sütik 

Adatokat gyűjtenek a weboldal látogatottságáról és névnélküli statisztikát készítenek, hogy 

pontosabban megérthessük az Ön igényeit és hogy az oldal tartalmát folyamatosan fejleszteni tudjuk. 

Marketing, célzó- és hirdetési sütik 

Információkat gyűjtenek, hogy az Önnek célzott hirdetések jobban megfeleljenek érdeklődési körének. 

Ha bővebb tájékoztatást szeretne kapni arról, hogy mire használjuk ezeket a sütiket, kérjük, vegye fel 

velünk a kapcsolatot az info@pmtgep.hu e-mail címen. 

A sütik kezelése 

A jelen Weboldalon található „Elfogadom” gombra való kattintással Ön elfogadja, hogy a fentiekkel 

összhangban sütiket helyezzünk el az Ön számítógépén, illetve egyéb eszközén, ugyanakkor lehetőség 

van azonban a sütikkel kapcsolatos böngésző-beállításainak módosítására.  

Sütik blokkolása, törlése 

Amennyiben a jelen honlap által használt Sütiket blokkolni vagy törölni kívánja, úgy kérjük, használja a 

böngészője által kínált beállításokat. Felhívjuk a szíves figyelmét, hogy amennyiben a Sütik blokkolásra 

vagy törlésre kerülnek, a kényelmi funkciók nem lesznek elérhetőek mindaddig, amíg a Sütik használta 

ismételten nem kerül engedélyezésre. 

Böngésző-beállítások módosítása 

A legtöbb böngésző lehetőséget ad a Sütik használatának szabályozására: 

mailto:info@pmtgep.hu


 Sütik használatának szabályozása Firefox böngésző alatt 

 Sütik használatának szabályozása Chrome böngésző alatt 

 Sütik használatának szabályozása Internet Explorer böngésző alatt 

 További információ a Sütikről általában, illetve a Sütik használatáról és azok törléséről, 

blokkolásáról 

 További információ a Google Analytics által használt Sütikről és azok törléséről, blokkolásáról 

 

Külső webes szolgáltatások 

Oldalainkon időnként külső webes szolgáltatások segítségével jelenítünk meg különféle tartalmakat. 

Erre például különböző képek és videók megjelenítéséhez van szükség. A közösségi gombokhoz 

hasonlóan ez esetben sincs nincs befolyásunk arra, hogy ezek a weboldalak, illetve külső domainek 

milyen adatokat gyűjtenek arról, hogy Ön miként használja ezeket a beágyazott tartalmakat. 

A jelen Süti szabályzatot bármikor saját belátásunk szerint módosíthatjuk, illetve kiegészíthetjük. A 

szabályzat módosításával egyidejűleg az oldal alján látható "Utolsó módosítás" időpontját is frissítjük. 

A módosított Süti szabályzat ettől az időponttól lesz érvényes Önre és az Ön adataira nézve. Kérjük, 

rendszeresen ellenőrizze, hogy történt-e módosítás a jelen Süti szabályzatban, így folyamatosan 

tájékozódhat arról, hogy miként gondoskodunk az Ön adatainak védelméről. 

 

Csongrád, 2018. július 20. 

https://support.mozilla.org/hu/kb/sutik-engedelyezese-es-tiltasa-amit-weboldak-haszn
https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=hu
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http://tools.google.com/dlpage/gaoptout

