TÁJÉKOZTATÓ A WEBHELYEN ALKALMAZOTT COOKIE-KRÓL
A cookie-k kis szövegfájlok, melyeket a webhely az oldalaira látogató felhasználó
számítógépén, illetve mobilkészülékén tárol el. A sütik segítségével a honlap bizonyos ideig
megjegyzi az Ön műveleteit és személyes beállításait (pl. a felhasználói nevet, a nyelvet, a
betűméretet és a honlap megjelenítésével kapcsolatos többi egyedi beállítást), így Önnek nem
kell azokat újra megadnia minden egyes alkalommal, amikor honlapunkra ellátogat, vagy az
egyik lapról átnavigál egy másikra.
1. Belső cookie-k azok, melyeket az Ön által felkeresett honlap használ. A belső
cookie-k által gyűjtött információkat csak az adott honlap tudja feldolgozni és
hasznosítani.
2. Egy honlap külső szolgáltatásokat is igénybe vehet, amelyek szintén használnak saját
cookie-kat. Ezeket hívjuk harmadik féltől származó cookie-knak.
3. Állandó cookie-k azok, melyek – a munkameneti cookie-kkal ellentétben – tartósan el
vannak mentve az Ön számítógépén, tehát nem törlődnek automatikusan, amikor Ön
bezárja a böngészőprogramot.
A cookie-k anonimizált statisztikai adatok gyűjtésére is szolgálnak, melyek segítségével képet
tudunk kapni webhelyünk látogatóinak böngészési szokásairól, felhasználói tapasztalatairól.
Az Inter-CAD Kft webhelyén többnyire belső cookie-kat használunk. Egyes tartalmak
azonban csak akkor jeleníthetők meg, ha Ön elfogadja a harmadik féltől származó cookie-k
használatát.
Webhelyeinken három különböző típusú belső cookie-t használnunk, melyek a következő
célokat szolgálják:
•

a látogatók beállításainak tárolása,

•

oldalaink működőképessé tétele,

•

elemzési adatok gyűjtése (a felhasználói szokásokról).

Látogatói beállítások
Ezek a cookie-k azt tárolják, hogy Ön beleegyezett-e a cookie-k használatába a webhelyen,
vagy sem.
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Műveleti cookie-k
Vannak olyan cookie-k, amelyek nélkülözhetetlenek bizonyos webhely működtetéséhez. Ezért
ezek esetében nincs szükség felhasználói beleegyezésre. (felhasználó azonosítási cookie-k,
technikai cookie-k).
Hitelesítési cookie-k
Ezeket a cookie-kat akkor használjuk, amikor Ön felhasználó azonosítási rendszer
használatával bejelentkezik a webhelyen. Azzal, hogy Ön bejelentkezik az www.axisvm.hu
webhelyen, elfogadja adatvédelmi tájékoztatónkat.
Elemzési célú cookie-k
Ezek a cookie-k csakis belső használatra szolgálnak. Segítenek nekünk feltárni, hogyan
javíthatjuk a szolgáltatásainkat. Látogatóink oldalhasználati szokásait mérik fel. A gyűjtött
adatok anonimizáltak, tehát nem kapcsolhatóak össze személyes adatokkal.
Ezeket az adatokat továbbá nem osztjuk meg harmadik féllel, és semmilyen más célra nem
használjuk fel őket. Az anonimizált statisztikákat megoszthatjuk külső vállalkozókkal. Önnek
azonban lehetősége van arra, hogy elutasítsa ezeknek a cookie-knak a használatát – akár a
megfelelő opció kiválasztásával a webhelyre történő látogatáskor.
Harmadik féltől származó cookie-k
Külső szolgáltatók, például a YouTube, a Facebook és a Instagram és LinkedIn tartalmait is
szerepeltetjük webhelyünkön. Ahhoz, hogy meg tudja jeleníteni ezeket a harmadik fél által
szolgáltatott tartalmakat, Önnek el kell fogadnia az adott szolgáltató szolgáltatásnyújtási
feltételeit, köztük a cookie-k használatára vonatkozóakat is. Ezekre a feltételekre a Inter-CAD
Kft-nek semmilyen befolyása nincs. A szolgáltatók bármikor módosíthatják szolgáltatási
feltételeiket, a cookie-k célját és használatát stb. Ha Ön nem kívánja megtekinteni ezeket a
tartalmakat, harmadik féltől származó cookie-k nem tárolódnak az Ön eszközén.
Ön a böngészési előzmények törlésével el tudja távolítani az összes cookie-t eszközéről. Ezzel
a felkeresett webhelyhez tartozó összes cookie-t törölni tudja. Ne feledje azonban, hogy az
előzmények törlésével elveszíthet bizonyos elmentett információkat is (pl. bejelentkezési
adatokat, keresési beállításokat).
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Az internet böngészőben Ön beállíthatja, hogy elfogad vagy letilt bizonyos sütiket, illetve
blokkolja valamennyi elhelyezését. Figyelmeztetést is kérhet arról, ha cookie-kat állítanak be
az eszközén, valamint megtekintheti azt, hogy a meglátogatott oldal milyen sütiket helyezett
el a számítógépén. Felhívjuk figyelmét, hogy mivel a sütik célja a portál használatának
megkönnyítése vagy lehetővé tétele, a cookie-k alkalmazásának megakadályozása vagy
törlése által előfordulhat, hogy Ön nem lesz képes a webhely funkcióinak teljes körű
használatára. A sütik kezelését az egyes böngészőkön eltérően kell beállítani. Ehhez érdemes
tanulmányoznia böngészője beállítási lehetőségeit, illetve a segítség oldalakat:
•

Google Chrome

•

Firefox

•

Internet Explorer

•

Safari

•

Edge
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A webhlelyen alkalmazott / használt cookie-k:
Név

Szolgáltató

Cél

Lejárat

Típus

pll_language

axisvm.eu

Ez a süti a látogató preferált nyelvének
meghatározására szolgál, és ennek
megfelelően állítja be a
nyelvetlehetőség szerint a weboldalon.

1 év

Funkcionális

__cfduid

.freegeoip.live

A cookie-t olyan cdn-szolgáltatások
használják, mint a CloudFare, hogy
azonosítsák az egyes klienseket a
megosztott IP-cím mögött.Nem tárol
semmilyenszemélyazonosításra
alkalmas információt.

1 hónap

Feltétlenül
szükséges

rc::a

google.com

Ez a süti az emberek és a botok
megkülönböztetésére szolgál.

Persistant A süti a
munkamenet
vége után is
él.

HTML

rc::b

google.com

Ez a süti az emberek és a botok
megkülönböztetésére szolgál.

Session A süti a
munkamenet
idejéig él.

HTML

rc::c

google.com

Ez a süti az emberek és a botok
megkülönböztetésére szolgál.

Session A süti a
munkamenet
idejéig él.

HTML

_ga

axisvm.eu

Regisztrálja az egyedi azonosítót,
amely statisztikai adatokat generál
arra nézve, hogy a látogató hogyan
használja a webhelyet.

2 év

HTTP

_gat

axisvm.eu

A Google Analytics által használt
thottle request szerinti arányt tárolja.

1 nap

HTTP

_gid

axisvm.eu

Regisztrálja az egyedi azonosítót,
amely statisztikai adatokat generál
arra nézve, hogy a látogató hogyan
használja a webhelyet.

1 nap

HTTP

NID

google.com

Egyedi azonosítót regisztrál, amely
azonosítja a visszatérő felhasználó
eszközét. Az azonosítót célzott
hirdetésekhez használják.

6 hónap

HTTP
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VISITOR_INFO1_LIVE

youtube.com

Megpróbálja megbecsülni a
felhasználók sávszélességét a
YouTube videókkal rendelkező
oldalakon.

179 nap

HTTP

YSC

youtube.com

Egyedi azonosítót regisztrál, hogy
statisztikákat készítsen arról, hogy a
YouTube milyen videóit látta a
felhasználó.

Session A süti a
munkamenet
idejéig él.

HTTP

yt-remote-cast-installe
d

youtube.com

A felhasználó videólejátszójának
beállításait tárolja a beágyazott
YouTube-videók segítségével

Session A süti a
munkamenet
idejéig él.

HTML

yt-remote-connected-d
evices

youtube.com

A felhasználó videólejátszójának
beállításait tárolja a beágyazott
YouTube-videók segítségével

Persistant A süti a
munkamenet
vége után is
él.

HTML

yt-remote-device-id

youtube.com

A felhasználó videólejátszójának
beállításait tárolja a beágyazott
YouTube-videók segítségével

Persistant A süti a
munkamenet
vége után is
él.

HTML

yt-remote-fast-check-p
eriod

youtube.com

A felhasználó videólejátszójának
beállításait tárolja a beágyazott
YouTube-videók segítségével

Session A süti a
munkamenet
idejéig él.

HTML

yt-remote-session-app

youtube.com

A felhasználó videólejátszójának
beállításait tárolja a beágyazott
YouTube-videók segítségével

Session A süti a
munkamenet
idejéig él.

HTML

yt-remote-session-nam
e

youtube.com

A felhasználó videólejátszójának
beállításait tárolja a beágyazott
YouTube-videók segítségével

Session A süti a
munkamenet
idejéig él.

HTML

A harmadik féltől származó sütiről (third party cookie) részletesen
itt https://www.google.com/policies/technologies/types/, az adatvédelemről pedig
itt https://www.google.com/analytics/learn/privacy.html?hl=hu olvashat.
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