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Nyilvános

TR Consult Kft. – Cookie kezelési tájékoztató

Weboldalunkon cookie-kat alkalmazunk a weboldal működtetése, használatának
megkönnyítése érdekében, amelynek részleteiről az alábbiakban tájékoztatjuk Önt.
Mik azok a cookie-k?
A cookie (websüti vagy süti) a böngészőprogramok által a honlap megbízásából tárolt
adatcsomag. A sütiket maga a honlap hozza létre a böngésző segítségével az Ön eszközén,
ahol azok egy elkülönített könyvtárban kerülnek tárolásra. Többek között információt
tárolhatnak a böngészésre használt eszköz paramétereiről, az Ön esetleges egyéni
beállításairól, korábbi látogatásairól, hogy ezáltal is jobb böngészési élményben részesüljön.
A sütiket társaságunk nem használja arra, hogy Önt személy szerint beazonosítsa.
Az általunk alkalmazott cookie típusa
Weboldalunkon kizárólag munkamenet cookie-t (session cookie) alkalmazunk, amely
ideiglenesen aktiválódik, amíg a böngészés folyik (azaz attól a pillanattól, amikor a
felhasználó megnyitja a böngésző ablakot, addig a pillanatig, amíg be nem zárja azt). A
böngésző bezárásával minden munkamenet cookie automatikusan törlődik.
A weboldalainkon használt munkamenet cookie, a PHPSESSID elhelyezése a honlap
megfelelő működése céljából szükséges és a munkamenet végén automatikusan törlődik.
Az Ön hozzájárulása
A honlap böngészésével Ön elfogadja, hogy honlapunk cookie-kat helyezzen el az Ön
számítógépén, illetve eszközén, abból a célból, hogy honlapunk a megfelelő minőségben
tudjon működni és növelje a felhasználói élményt. Abban az esetben, ha nem egyezik bele
a cookie-k alkalmazásába jelen honlapunkon, akkor az nem fog teljes körűen működni.
Hogyan lehet törölni / kikapcsolni a cookie-kat?
Az általunk alkalmazott cookie-k a böngésző bezárásával automatikusan törlődnek.
Egyébként minden böngésző lehetővé teszi a cookie-beállítások változtatását (pl. testre
szabással lehetőség van letiltani egyes webhelyek cookie-jait). Viszont felhívjuk figyelmét,
hogy mivel a cookie-k célja az adott weboldal használhatóságának és folyamatainak
megkönnyítése, a cookie-k alkalmazásának megakadályozása vagy törlése esetén
előfordulhat, hogy az adott honlap látogatói nem lesznek képesek a weboldal funkcióinak
teljes körű használatára, illetve hogy a weboldal a tervezettől eltérően fog működni
böngészőjében.
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Általában a böngészők „Beállítások” menüiben találhatók a cookie-kal kapcsolatos
beállítások. A cookie-k beállításával kapcsolatban további információt az egyes böngészők
„Súgó” menüjében talál.
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