MENEDZSER PRAXIS KFT. COOKIE SZABÁLYZAT

A Menedzser Praxis Kft. rövid adatfájlokat úgynevezett cookie-kat használ honlapjain. A cookie-k
olyan text formátumú adatfájlok, melyek a böngészője által, saját merevlemezén tárolódnak.
Tartalmuk kiterjed az Ön által látogatott és keresett weboldalakra és hirdetésekre. A cookie-k nem
tartalmaznak személyes jellegű adatokat, például: nevet, címet, e-mail címet, stb. A Menedzser Praxis
Kft. kijelenti, hogy csak olyan cookie-kat használ, amelyek feltétlenül szükségesek az adott
szolgáltatás használatához és a Menedzser Praxis Kft. a cookie-kal nem tárolja a felhasználó
személyes adatait.
A cookie-k ( sütik) célja:
-

a webodal használatának kényelmessé tétele
javítsák a szolgáltatások minőségét
felismerik a már megadott felhasználónevet és jelszót és segítenek, hogy ne kelljen újra beírni
mérik, hogy hány ügyfél használja egyes szolgáltatásainkat, ezáltal tudjuk biztosítani a gyors
és egyszerű használatot

A Menedzser Praxis Kft. által használt cookiek-nek több fajtája van, vannak olyan cookiek, amelyek
elengedhetetlenek a weboldal megfelelő működéséhez. Vannak olyan cookiek, amelyek információkat
gyűjtenek a weboldal használatával kapcsolatban (statisztikák), hogy még kényelmesebbé és
hasznosabbá váljon az oldal. Néhány cookie csak átmeneti és azonnal eltűnik a böngésző
bezárásával, míg léteznek tartós változatok is, melyek huzamosabb ideig számítógépen maradnak.
A Menedzser Praxis Kft. weboldalain használt cookie-k:
Elengedhetetlen cookie-k
Ezen a cookie-k ahhoz szükségesek, hogy a felhasználó navigálni tudjon az oldalak/aloldalak között,
és elérje a csak regisztrált felhasználók számára hozzáférhető tartalmakat.
Funkcionális cookie-k
Ezek a cookiek ahhoz szükségesek, hogy a felhasználó honlap-használati szokásairól információkat
gyűjtsünk (pl. mely menüpontokat használja a látogató, elolvassa –e a főoldali híreket, feliratkozik –e
hírlevél).
Hírlevél feliratkozások
Honlapunkon lehetősége van a hírlevelünkre történő feliratkozásra is, illetve bármikor kapcsolatba
léphet velünk a hírlevél-listáról való leiratkozás kapcsán is.

Google Analytics cookie-k
Az így kapott információkat arra használjuk, hogy javítsuk, optimalizáljuk honlapunk működését, minél
inkább felhasználóbaráttá téve azt.
Harmadik fél által működtetett weboldalak
Jelen weboldalon más weboldalak linkjeit vagy ikonjait is megtalálja – pl. Facebook megosztás gomb,
YouTube videó linkje –, melyek az adott oldalra irányítanak. Ezek a tőlünk független weboldalak is
cookie-kat (sütiket) használnak, amelyekre vonatkozó tájékoztatást az érintett oldalakon találja. A
Menedzser Praxis Kft. nem ellenőrzi harmadik felek weboldalait, és nem felelős más külső weboldalak
tartalmáért, adatkezeléséért.
Amennyiben nem fogadja el cookie szabályzatunkat:
Ön az alábbi választási lehetőségek révén szabályozhatja vagy korlátozhatja, hogy miként használjuk
a sütiket és hasonló technológiákat hirdetési és analitikai célokra:




Bár a legtöbb böngésző és eszköz alapértelmezetten elfogadja a sütiket, a beállítások révén
törölheti vagy elutasíthatja a sütiket. A sütik letiltása esetén azonban előfordulhat, hogy
webhelyeink bizonyos funkciói nem működnek megfelelően.
Ha nem szeretné, hogy a Google Analytics felhasználja adatait, telepítse a Google letiltó
böngésző bővítményét. Annak szabályozásához, hogy a Google milyen adatokat használhat
fel az Ön hirdetésekkel való megcélzásához, nyissa meg a Google hirdetési beállításait.
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