Süti szabályzat
Társaságunk a Szolgáltatásainak nyújtása során a Weboldal, a Szolgáltatások megfelelő működése, a
Weboldal alapvető és kényelmi funkcióinak biztosítása, a felhasználói élmény fokozása, a
Szolgáltatásokban rejlő lehetőségek kiaknázása, a Felhasználók viselkedésének figyelemmel kísérése,
statisztikák képzése érdekében a következő cookiekat (pl. egy munkamenetre szóló vagy tartós
böngésző cookie, flash cookie.) használja.
A HTTPcookie egy információcsomag, amelyet a szerver küld a böngészőnek, majd a böngésző
visszaküld a szervernek minden, a szerver felé irányított kérés alkalmával. A sütiket maga a web szerver
hozza létre a böngésző segítségével a felhasználó gépén, ahol azok egy elkülönített könyvtárban
kerülnek tárolásra.
A cookie bármikor törölhető a böngészőből.
Session cookie
A cookiek közül vannak olyanok, amelyek nélkülözhetetlenek a Weboldal és annak egyes funkciói
működéséhez, a Weboldalon történő navigáláshoz. A testreszabott kiszolgálás és a bejelentkezési
folyamat elősegítése érdekében a rendszer session cookieval (munkamenet cookie) azonosítja a
bejelentkezett Felhasználó számítógépét. Amennyiben a Felhasználó csak a böngésző ablakot zárja be,
a böngésző ablakának újranyitásakor bejelentkezett státusz fogadja. Ezek a cookiek nem gyűjtenek a
Felhasználóról olyan információkat, amelyekkel a Felhasználókat azonosítani lehetne (személyes adat),
amelyeket marketing célból fel lehetne használni, illetve amelyek emlékeznének arra, hogy a Felhasználó
milyen más weboldalakon, a Weboldal milyen aloldalain járt.
Viselkedésfigyelő cookie
Annak érdekében, hogy a Felhasználónak személyre szabott szolgáltatást nyújthassunk,
érdeklődésének, igényeinek leginkább megfelelő állásokat/álláshirdetéseket ajánlhassunk, a szolgáltatás
hatékonyságát növelhessük, a Weboldal látogatásait, használatát elemezhessük (a Weboldal és aloldalai
megtekintésének ténye és időtartama, a jelentkezések figyelése), cookiet helyezünk el böngészőjére,
ezáltal számítógépére, telefonjára vagy egyéb eszközére (végfelhasználói készülék) és használjuk ezt,
amennyiben ehhez a Felhasználó előzetesen, kifejezetten hozzájárul. Ezt a hozzájárulást a Felhasználó
a Weboldalon megjelenő szövegsávon lévő Elfogadom gombra kattintással adhatja meg. A
viselkedésfigyelő cookie egy véletlenszerűen generált azonosítót tárol, majd az alkalmazás ez alapján
bizonyos felhasználói eseményeket (jelentkezés, hirdetés megtekintés, látogatási időtartam, kulcsszó,
lokáció, készülék típusa) rögzít az adatbázisban. A Weboldalon való belépés után a Felhasználó
viselkedéséről rögzített adatokat összekapcsolja a Felhasználóval.

3rd party cookiek harmadik fél cookiek
A Thirdparty cookiekat ugyan a Weboldal megtekintésekor, de nem a Társaság (al)domainjéről, hanem
egy harmadik fél (jellemzően egy hirdetésközvetítő vagy a facebook) domainjéről tölti le a Felhasználó
böngészője, tekintettel arra, hogy a Weboldal részben ilyen Thirdparty modulokból áll. A Thirdparty
cookiek a harmadik félhez kerülnek vissza, amikor a Felhasználó megtekinti például valamely
hirdetésüket vagy felkeresi a weboldalukat. A harmadik fél (például hirdető) ezen cookiek segítségével a
felhasználó teljes böngészési előzményeit nyomon tudja követni azon weboldalak tekintetében, amelyek
tartalmazzák a harmadik fél ún. Thirdparty moduljait (például hirdetési modulját, hirdetéseit).
A legtöbb böngésző adatvédelmi beállításai lehetővé teszik a Thirdparty cookiek blokkolását/letiltását.
A Thirdparty cookiek felett a Társaságnak nincs ellenőrzési jogköre, ezért kérjük a Felhasználókat,
tekintsék át ezen harmadik felek cookiekkal (Third party cookiek) kapcsolatos tájékoztatóit. (Google
Analytics, facebook, doubleclick)

Külső szolgáltatók
Webanalitikai és hirdetéskiszolgáló külső társaságok
A Társaság web alapú Szolgáltatásainak működéséhez külső webanalitikai és hirdetéskiszolgáló
társaságokat vesz igénybe. A Társaság ezúton tájékoztatja a Szolgáltatásait használókat az egyes
adatokon szerződött partnerei által a Társaságtól függetlenül végzett tevékenységről. A Felhasználó
Weboldal, illetve mobil vagy táblagép alkalmazásának használatával hozzájárul a személyéhez
kapcsolódó információk alábbi célból és módon történő kezeléséhez:
A Társaság a Google Inc. Google Analytics, Google AdSense és Google AdMob szolgáltatását több
weboldala és alkalmazása keretében használja. A Google Analitycs cookiekat használ abból a célból,
hogy segítse a Weboldal használatának elemzését. A Google AdSense és AdMob cookiet helyez el és
web beacont (web jelző) használ információgyűjtés céljából. A cookie által tárolt információkat (beleértve
a Felhasználó IPcímét) a Google Inc. egyesült államokbeli szerverein tárolja. A Google Inc. átadhatja a
gyűjtött információkat harmadik felek részére, amennyiben ezt törvény írja elő, vagy az adott harmadik
felek a Google Inc. megbízásából feldolgozzák az információkat. A Google Inc. a Google AdSense és a
Google Adwords remarketing keretében olyan, a látogatókat nyomon követő cookiekat helyez el a
Felhasználók készülékén, amelyek a látogatók online magatartását figyelik, és amelyek alapján a Google
Inc. a felhasználói magatartáson, érdeklődési körön alapuló reklámot tesz számukra elérhetővé más

weboldalakon. A nyomon követő cookie lehetővé teszi a Google Inc. számára a honlaplátogató
azonosítását egyéb weboldalakon is. A Google Inc. Adatvédelmi irányelvei a
http://www.google.hu/intl/hu/policies/privacy/honlapon érhető el. A Google Inc. weboldalán a Google Inc.
adatokkal kapcsolatos tevékenységéről és a cookiek letiltásáról, a hirdetések személyre szabásáról
további hasznos információk találhatóak: http://www.google.com/intl/hu/policies/privacy/ads/.
A webanalitikai és hirdetéskiszolgáló szolgáltatók a felhasználói szokások mérésével, valamint a
hirdetések kiszolgálásával kapcsolatosan, információgyűjtés céljából a cookiek mellett web beacont és
Click Taget alkalmaznak. A szolgáltatók által elhelyezett cookiek is bármikor törölhetőek a Felhasználó
készülékéről, a böngésző(k) megfelelő beállításainak kiválasztásával pedig általában visszautasítható a
cookiek használata. A külső szolgáltatók által elhelyezett cookiek beazonosítása az adott cookiehoz
kapcsolódó domain alapján történhet. A web beacon visszautasítására nincs lehetőség.

Tájékoztató módosítása
A Társaság jogosult a jelen Tájékoztatót a Felhasználók tájékoztatása mellett (Weboldalon történő
tájékoztatás) egyoldalúan módosítani. A módosított rendelkezések a Felhasználó hozzájárulásához
kötött módosítások kivételével és a jelen Tájékoztató eltérő rendelkezése hiányában a Szolgáltatás
közzétételt követő első használata alkalmával válnak hatályossá az adott Felhasználó vonatkozásában.

