Cookie szabályzat
erdeklodes.hbo.hu honlaphoz
1.

Cookie-ról általában

A cookie-k olyan rövid szöveges fájlok, melyeket a megtekintett honlapok helyeznek el a számítógép
böngészőjében. A cookie-kat széles körben használják a honlapok hatékony üzemeltetése vagy webes
szolgáltatások és funkciók nyújtása céljából.
A cookie-k lehetnek „állandó” vagy „ideiglenes” cookie-k. Az állandó cookie-t a böngésző egy meghatározott
időpontig tárolja, feltéve, hogy azt a felhasználó korábban nem törli, az ideiglenes cookie-t azonban a böngésző
nem tárolja, az a böngésző becsukásával automatikusan törlődik.

2.

A jelen honlap által használt cookie-k

A jelen honlap nem használ saját cookie-kat.

3.

Harmadik felek által használt cookie-k

A harmadik felek által használt cookie-kat az alábbi táblázat foglalja össze, bemutatva azok felhasználási célját
és törlésük időpontját. Ezen cookie-kat nem a jelen honlap helyezi el a böngészőben, hanem harmadik felek.
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Ezen, harmadik felek által használt cookie-k azt
rögzítik, hogy a felhasználók hogyan használják
a jelen honlapot. Az így rögzített információk
alapján kimutatások készíthetőek, amelyek
segítenek továbbfejleszteni a jelen honlapot. A
cookie-k többek között az alábbi információkat
rögzítik szigorúan anonim módon: (i) a
honlapot látogatók száma, (ii) a honlapot
látogatók mely honlapról érkeztek a jelen
honlapra, (iii) a jelen honlapra érkezők mennyi
időt töltöttek el az adott honlapon. A Google
vonatkozó szabályzatairól itt tájékozódhat

4.

Törlés időpontja /
határideje
_utma: 2 év
_utmb: 30 perc
_utmc: böngésző
becsukása
_utmz:6 hónap

Cookie-k blokkolása

Felhívjuk a szíves figyelmet, hogy a harmadik felek által használt cookie-k nem blokkolhatóak. A harmadik felek
által használt cookie-kat csak törölni lehet a böngésző-beállítások megfelelő módosításával, amelyről további
információ az alábbi pontban található.

5.

Böngésző-beállítások módosítása

A legtöbb böngésző lehetőséget ad a cookie-k használatának szabályozására. További információ a cookie-król
általában, illetve a cookie-k használatáról és azok törléséről az alábbi honlapokon található:
www.aboutcookies.org vagy www.allaboutcookies.org.
További információ a Google Analytics által használt cookie-król és azok törléséről az alábbi honlapon található:
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

6.

Cookie-k és a személyes adatok

A cookie-k nem tartalmaznak és tárolnak személyes jellegű adatokat.

7.

Adatvédelmi szabályzat és a cookie-szabályzat kapcsolata

A jelen cookie-szabályzat a jelen honlap Használati feltételeinek és Adatkezelési szabályzatának
elválaszthatatlan részét képezi. Kattintson ide a Használati feltételek és az Adatkezelési szabályzat eléréséhez.

8.

Kapcsolat

A jelen honlapot a Neo Interactive Kft. üzemelteti.
Amennyiben kérdése merülne fel a jelen szabályzattal vagy a cookie-k használatával kapcsolatosan, az alábbi
elérhetőségeken tud kapcsolatba lépni az üzemeltetővel:
(a)

E-mail útján: info@neo-interactive.hu ;

(b)

Postai úton: H-1118 Budapest, Gombocz Zoltán utca 9.

