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HOGYAN TELEPÍTJÜK A “SÜTIKET”

A cookie-k („sütik”) kis méretű adatcsomagok, amelyeket az Ön böngészője ment el, amikor
a weboldalakat, köztük a

- smartwphosting.hu
- my.smartwphosting.hu

weboldalainkat (a továbbiakban: mi weboldalaink) látogatja. A sütiket a weboldalak általában
a felhasználói élmény javítására használják oly módon, hogy a weboldal vagy kizárólag a
látogatás idejére (“Munkamenet” sütik, amelyek a böngésző bezárásakor törlődnek) vagy
ismételt látogatások során (“Tartós” sütik) „megjegyzi” a felhasználót.

A sütiket nem használjuk az Ön személyének közvetlen azonosítására alkalmas információk
tárolására. Ugyanakkor tájékoztatjuk, hogy egyes országokban az olyan adatok, mint pl. a
sütiazonosítók vagy az IP/MAC-címek személyes adatoknak minősülnek. Amennyiben
személyes adatoknak minősülő adatokat kezelünk, ezt mindenkor az Adatvédelmi
tájékoztatónkkal összhangban tesszük.
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WEBOLDALAINK AZ ALÁBBI FAJTA
SÜTIKET HASZNÁLJA

Weboldalainkon a felhasználó találkozhat a:

● feltétlenül szükséges sütikkel;
● a felhasználói beállításokat tároló sütikkel (funkcionális sütik);
● statisztikai adatokat gyűjtő sütikkel (teljesítményhez kapcsolódó)
● közösségi oldal sütikkel.

A működéshez feltétlenül szükséges sütik használata a felhasználó külön hozzájárulását
nem igényli, mert ezen sütik kezelése nélkül a honlap nem működne.

A sütik kezelése a felhasználó saját böngészőjében is szabályozható a fentebb írtakon túl. A
leggyakrabban használt böngészők sütibeállításairól az alábbi linkeken található
tájékoztatás:

● Chrome Cookie-k törlése, engedélyezése és kezelése a Chrome-ban - Számítógép -
Google Chrome Súgó

● Chrome (Mobil) A gyorsítótár és a cookie-k törlése - Android - Google-fiók Súgó

● Edge Cookie-k törlése a Microsoft Edge-ben

● Firefox Weboldalak által elhelyezett sütik törlése a számítógépről | Firefox súgó

● Safari (asztali eszközök) Sütik és webhelyadatok kezelése a Mac gép Safari
alkalmazásában - Apple Támogatás (HU)

● Safari (mobil eszközök) Az előzmények és a sütik törlése a Safariból iPhone, iPad
vagy iPod touch készüléken - Apple Támogatás (HU)

A sütit használó személyek:

Az egyes sütiket vagy a honlap vagy harmadik fél (külső szolgáltató) helyezi el.

A honlapot az alábbi személy üzemelteti:

Név: Braze IT Solutions Kft.

Székhely és levelezési cím: 1137 Budapest, Jászai Mari tér 5-6.

Email cím: info@brazeit.hu

Cégjegyzékszám: 01 09 278149

Bejegyző bíróság megnevezése: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Adószám: 24204318-2-41
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https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=hu
https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=hu
https://support.google.com/accounts/answer/32050?co=GENIE.Platform%3DAndroid&hl=hu
https://support.microsoft.com/hu-hu/help/4027947/microsoft-edge-delete-cookies
https://support.mozilla.org/hu/kb/weboldalak-altal-elhelyezett-sutik-torlese-szamito
https://support.apple.com/hu-hu/guide/safari/sfri11471/mac
https://support.apple.com/hu-hu/guide/safari/sfri11471/mac
https://support.apple.com/hu-hu/HT201265
https://support.apple.com/hu-hu/HT201265


A harmadik fél által kezelt személyes adatok tekintetében a külső szolgáltatók saját
adatvédelmi tájékoztatójában foglaltak az irányadók:

● Google Analytics Adatvédelmi irányelvek – Adatvédelmi és Általános Szerződési
Feltételek – Google

● Google DoubleClick Adatvédelmi irányelvek – Adatvédelmi és Általános Szerződési
Feltételek – Google

● Google Adwords Adatvédelmi irányelvek – Adatvédelmi és Általános Szerződési
Feltételek – Google

● Google AdSense Google AdSense - Terms and Conditions

● Facebook (Angol) Data Policy

● Youtube Adatvédelmi irányelvek – Adatvédelmi és Általános Szerződési Feltételek –
Google

FELTÉTLENÜL SZÜKSÉGES SÜTIK
A sütiket azért telepítjük, hogy segítsenek megismerni, hogyan navigálnak a felhasználók a
weboldalunkra és azon belül, és hogy biztosítsanak egyes szolgáltatásokat az oldalon,
amelyek hasznosak lehetnek az Ön számára (például nyelvi vagy nyomtatási beállítások). Ez
segít nekünk abban, hogy hatékony online szolgáltatást tudjunk biztosítani Önnek. Ezeket
“Saját sütiknek” hívjuk.

FUNKCIONÁLIS SÜTIK
Ezek a sütik lehetővé teszik a webololdalainknak, hogy emlékezzenek az Ön által választott
beállításokra (pl. felhasználói név, vagy az Ön tartózkodási helyének régiója) és magasabb
szintű, személyesebb szolgáltatást nyújthassanak. Ezek a sütik arra is felhasználhatók, hogy
megjegyezzék a weboldal szövegméretének, betűtípusának és egyéb állítható részeinek Ön
által végrehajtott módosításait. Az ilyen sütik által gyűjtött információk anonomizáltak
lehetnek és nem követhetik nyomon az egyéb weboldalakon folytatott böngészést.

TELJESÍTMÉNYHEZ KAPCSOLÓDÓ SÜTIK
Harmadik felek sütijeit is felhasználhatjuk (“Külső sütik”) az Ön által a mi weboldalunkat
közvetlenül megelőzően felkeresett weboldalak vagy keresési kifejezések nyomon
követésére, vagy hogy adatokat gyűjtsünk arról, hogy miként használják a látogatók a
weboldalt. Erre a célra a Google Analyticset használjuk. A Google Analytics a saját sütijeit
használja. Ezek a sütik nem gyűjtenek olyan adatokat, amelyek a látogatót azonosítják. Az
ezen sütik által gyűjtött adatokat összesítik, ennélfogva azok anonimak. Kizárólag arra
használjuk, hogy javítsuk az oldal működését.

A Google Analytics sütijeiről itt tudhat meg többet:
https://developers.google.com/analytics/resources/concepts/gaConceptsCookies
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https://policies.google.com/privacy?hl=hu
https://policies.google.com/privacy?hl=hu
https://www.google.com/intl/hu/policies/privacy/archive/20080807/
https://www.google.com/intl/hu/policies/privacy/archive/20080807/
https://policies.google.com/privacy?hl=hu
https://policies.google.com/privacy?hl=hu
https://www.google.com/adsense/new/localized-terms
https://www.facebook.com/privacy/explanation
https://policies.google.com/privacy?hl=hu
https://policies.google.com/privacy?hl=hu
https://developers.google.com/analytics/resources/concepts/gaConceptsCookies


A Google Analytics alkalmazását a weboldalunkon történő böngészése alatt elkerülheti, ha
letölti és telepíti az ezen a linken elérhető böngészőbővítményt:
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en-GB.

KÖZÖSSÉGI OLDALAK SÜTIJEI
Ezeket a sütiket akkor használják, amikor Ön információt oszt meg a közösségi oldalnak a mi
weboldalunkra telepített megosztás vagy „Like” gombjával, vagy ha Ön összekapcsolja a
fiókját vagy a tartalmunkkal foglalkozik valamelyik közösségi oldalon, mint például a
Facebook, a _LinkedIn vagy a Google+. A közösségi oldal rögzíti, amikor a fenti
tevékenységet végrehajtotta. Ezeket az adatokat össze lehet kapcsolni célzott/promóciós
tevékenységekkel.
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http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en-GB


HOGYAN TILTHATJA LE A SÜTIKET?

Ha nem akar sütiket kapni, megváltoztathatja böngészőjének beállításait. Ennek módja
minden egyes böngészőnél más és más. Ha nem kíván sütiket fogadni a weboldalunkról, de
más oldalakról elfogadja azokat, beállíthatja úgy is a böngészőjét, hogy mindig kapjon
értesítést, mielőtt egy sütit mentene el az eszközére. Kérjük, a további információkért
tekintse meg a böngészője “Segítség” menüpontját.

Kérjük, hogy harmadik fél sütijei tekintetében a harmadik félnél tájékozódjanak az
adatkezeléssel kapcsolatban, ugyanis a harmadik fél adatkezelésére nincsen ráhatásunk.

Ha többet szeretne tudni a sütikről, további információkat talál itt:

http://www.allaboutcookies.org/manage-cookiies és www.youronlinechoices.com

Ha letiltja a sütiket, előfordulhat, hogy nem tudja használni az oldal bizonyos szolgáltatásait,
illetve bizonyos tartalmak vagy funkciók nem elérhetők.

A jelen Tájékoztatóban nem szabályozott kérdésekben - különösen az érintetti jogok
tekintetében -  a honlapot üzemeltető személy adatkezelési tájékoztatója az irányadó, azzal,
hogy amennyiben az adatkezelés jogalapja a honlap üzemeltetőjének jogos érdeke, úgy a
felhasználót megilleti az adatkezeléssel szemben tiltakozás lehetősége, melynek keretében
vitathatja az adatkezelés jogszerűségét és akár adattörlést is kérhet a honlap
üzemeltetőjéhez formai kötöttségek nélkül küldött elektronikus levélben.

A sütikkel kapcsolatos minden további kérdéssel kapcsolatban a honlap üzemeltetője
rendelkezésre áll.
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http://www.allaboutcookies.org/manage-cookiies
http://www.youronlinechoices.com

