A COOKIEK KEZELÉSÉRE VONATKOZÓ SZABÁLYZAT
A Dating Central Europe Zrt. (székhely: 7623 Pécs, Szabadság utca 34.; cégjegyzékszám: Cg.02-10060413; a továbbiakban "Társaság") tulajdonában álló és az általa üzemeltetett weboldal a
www.szépvagy.hu oldal ("Weboldal") sütiket, azaz más néven cookie-kat használ. A Társaság által
alkalmazott cookie-kkal kapcsolatos részletszabályokat jelen szabályzat tartalmazza.
1. MIK AZOK A COOKIEK
A „cookiek” a weboldalak felhasználását segítő informatikai adatok, melyek a végső felhasználó gépén
tárolódnak, és weboldalak látogatását biztosítják.
A cookiek lehetővé teszik, hogy a Weboldal a felhasználó böngészési szokásairól adatokat, illetve
személyes adatokat rögzítsen. A Társaság által használt egyes cookiek, a Weboldal rendeltetésszerű
működtetéséhez elengedhetetlenül szükségesek, míg a többi cookie a Weboldal által személyre szabott
felhasználói élményt növelik.
2. A COOKIEK ÉRVÉNYESSÉGE
Munkamenet cookiek – addig maradnak eszközén, amíg a felhasználó a t Weboldalon tartózkodik. Az így
mentett információk törlődnek, amint a felhasználó elhagyja a Weboldalt.
Időszakos cookiek – elhelyezésük időpontjában lejárati dátum kerül beállításra bennük, és egészen a
lejárati dátumig a felhasználó eszközén maradnak, vagy amíg a felhasználó manuálisan ki nem törli őket.
A Weboldal elhagyása nem eredményezi ezek törlését.
3. A COOKIEK TÍPUSAI ÉS FELHASZNÁLÁSI CÉLJAI
Saját cookie-k (a Társaság helyez el a Weboldalon):
–
–

–
–
–

az adott pillanatban látogatott Weboldal által kerülnek beállításra és csak ez a Weboldal ismeri
fel őket
típusai:
o “Szükséges”: az oldal megfelelő működéséhez elengedhetetlen
o “Funkcionális”: az oldal optimális működéséhez szükséges, ajánlott
a szolgáltatások hatékonyságát növeli és optimalizálja
a Weboldal megbízhatóságát növeli
a Weboldal biztonságát biztosítja

Harmadik fél által elhelyezett cookie-k (a Társaság olyan partnerei működtetik, akiket a Társaság
különböző szolgáltatások nyújtásával bízott meg):
–
–
–
–

általános és anonim látogatottsági statisztikai adatokat gyűjt be analitikus eszközök segítségével
(Google Analytics, Gemius)
hirdetések megjelenítését és kattintását méri (Adverticum)
anonym látogatások kattintási és navigációs adatait gyűjti be analitikus eszközök segítségével
(Hotjar)
Külső oldal segítségével történő belépést teszi lehetővé (Facebook)

4. A WEBOLDALON HASZNÁLT COOKIEK FELSOROLÁSA
A Weboldalon használt cookie-kat az 1. sz. melléklet tartalmazza.
5. A COOKIEK ELFOGADÁSA
A Weboldalra történő látogatással, a Weboldalon felugrik egy ablak, amely tájékoztatja a
felhasználókat arról, hogy a Társaság a Weboldalon cookie-kat használ.
A Weboldal felhasználói elfogadják a cookie-k működését, amennyiben a Weboldalon elhelyezett
„Megértettem” feliratra kattintanak. A cookie-k használatának elfogadása esetén a tájékoztatás és a
hozzájárulás kiterjed a Weboldalnak a felhasználói eszköz későbbi csatlakozásai során történő
használatra is.
6. A COOKIEK ELTÁVOLÍTÁSA
Alaphelyzetben az internetes oldalak látogatására szolgáló szoftver (böngésző) beállítása megengedi
a cookiek használatát a felhasználó eszközén.
Ezen beállításokat a felhasználó saját maga megváltoztathatja a böngésző beállítás funkciói
segítségével. Ezen beállításokat úgy lehet megváltoztatni, hogy blokkolva legyen a cookiek
automatikus szolgáltatása a böngésző beállításainál vagy kérjen figyelmeztetést minden alkalommal,
amikor azok a felhasználó eszközére telepítésre kerülnek.
Részletes információk a cookiek használatának lehetőségeiről és módjairól a szoftver beállításaiban
találhatóak a böngészőben.
A legnépszerűbb böngészők süti beállításairól az alábbi linkeken tájékozódhat, illetve a sütiket itt
tudja letiltani:
Google Chrome:
https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=hu
Firefox:
https://support.mozilla.org/hu/kb/sutik-engedelyezese-es-tiltasa-amit-weboldak-haszn
Microsoft Internet Explorer 8, 9, 10, 11:
https://support.microsoft.com/hu-hu/help/17442/windows-internet-explorer-delete-managecookies
Microsoft Edge:
https://support.microsoft.com/hu-hu/help/4468242/microsoft-edge-browsing-data-and-privacymicrosoft-privacy
Safari:
https://support.apple.com/hu-hu/guide/safari/sfri11471/mac
A cookiek használatának korlátozása néhány funkció nem megfelelő működését eredményezheti az
adott weboldalon.

7. A FELHASZNÁLÓK JOGAI
Egyes cookiek alkalmazásával a Társaság a Weboldal felhasználóiról személyes adatokat gyűjthet,
amely esetben a Társaság adatkezelőnek minősül.
A felhasználók személyes adataival kapcsolatos jogait, valamint jogorvoslati lehetőségeit az
adatkezelési szabályzat tartalmazza.
Amennyiben a személyes adataival vagy a cookiek alkalmazásával összefüggésben kérdése merülne
fel, kérjük, hogy az alábbi elérhetőségek valamelyikén forduljon hozzánk:
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1.SZ. MELLÉKLET

Cookie neve

Tulajdonos

LSW_WEB

szepvagy.hu

PHPSESSID

szepvagy.hu

SZEPVAGY_SPOO_COOKIE

szepvagy.hu

autoLogin

szepvagy.hu

_ga

Google

Cookie funkciója /célja

Cookiek által kezelt személyes
adatok
nem fér hozzá személyes
adatokhoz

A kiszolgáló szerver azonosítását
szolgáló cookie.
Feladata az oldalra történő
bejelentkezés
biztosítása,
regisztrációkor megadott
munkamenetek
állapotának
személyes adatok
lekérése, a munkamenetek között.
Marketing / analitika. Analitikai
mérések biztosítása. A rendszer
nem fér hozzá személyes
nem tudja azonosítani az egyedi
adatokhoz
felhasználókat
a
különböző
böngészőkön vagy eszközökön.
Technikai jellegű cookie, mely az
automatikus
bejelentkezésnél
nem fér hozzá személyes
használatos, ha előzetesen a
adatokhoz
felhasználó
beállította
az
automatikus bejelentkezést.
Google LLC (1600 Amphitheatre
Parkway, Mountain View, CA
94043, USA), által használt süti
feladata az egyedi felhasználók
azonosítása
a
böngészési
https://policies.google.com/
munkamenetekben. A rendszer
technologies/cookies?hl=hu&gl=hu
nem tudja azonosítani az egyedi
felhasználókat
a
különböző
böngészőkön vagy eszközökön.
Webhely látogatási és felhasználói
viselkedés statisztikai süti.

Érvényessége

Típusa

Munkamenet végéig

Funkcionális cookie

Munkamenet végéig

Funkcionális cookie
(működési cookie)

30 nap

Analitikai

30 nap

Funkcionális cookie

Harmadik fél által
meghatározott

Harmadik fél általi
funkciókhoz
szükséges cookie

_gat

Google

_gid

Google

Google LLC (1600 Amphitheatre
Parkway, Mountain View, CA
94043, USA), által használt süti: a
Google
Analytics
alkalmazás
Google tag manager szolgáltatással
történő telepítés esetén jelenik
https://policies.google.com/
meg.
a
Google
Analytics technologies/cookies?hl=hu&gl=hu
szolgáltatás
felé
irányuló
események korlátozására használt
süti amely limitálja a túlzott
adatgyűjtést nagy forgalmú oldalak
esetén.
Google LLC (1600 Amphitheatre
Parkway, Mountain View, CA
94043, USA), által használt süti
feladata
a
felhasználók
megkülönböztetése.
Egyedi
https://policies.google.com/
session
azonosítót
tárol,
technologies/cookies?hl=hu&gl=hu
amelyekhez
a
felhasználó
fogyasztási
szokásainak
tulajdonságait kapcsolja Google.
Webhely látogatási és felhasználói
viselkedés statisztikai süti.

Harmadik fél által
meghatározott

Harmadik fél általi
funkciókhoz
szükséges cookie

Harmadik fél által
meghatározott

Harmadik fél általi
funkciókhoz
szükséges cookie

