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Cookie-irányelv a kolozs.com webhelyhez. 

Ez a kolozs.com sütikre vonatkozó irányelve, amely a kolozs.com oldalról érhető el. 

Mik a sütik? 

Szinte az összes professzionális weboldalon megszokott gyakorlat szerint ez a webhely 

cookie-kat használ, amelyek apró fájlok, amelyeket a számítógépére töltenek le, az 

élmény javítása érdekében. Ez az oldal leírja, hogy milyen információkat gyűjtenek, 

hogyan használjuk fel és miért kell néha tárolnunk ezeket a sütiket. Megosztjuk azt is, 

hogy miként akadályozhatja meg ezeknek a sütiknek a tárolását, azonban ez 

visszaminősítheti vagy „megtörheti” a webhelyek egyes funkcióinak elemeit. 

A sütikkel kapcsolatos általános információkért olvassa el egy „Mik a sütik” című cikket. 

A sütikre vonatkozó információk a jelen sütikre vonatkozó irányelvekből az Adatvédelmi 

irányelvek generátorából származnak. 

Hogyan használjuk a sütiket? 

Az alábbiakban részletezett okokból sütiket használunk. Sajnos a legtöbb esetben 

nincsenek iparági szabványok a sütik letiltására anélkül, hogy teljesen letiltanák a 

webhelyre adott funkciókat és szolgáltatásokat. Javasoljuk, hogy hagyjon minden cookie-

t, ha nem biztos abban, hogy szüksége van-e rájuk vagy sem, arra az esetre, ha az Ön 

által használt szolgáltatás nyújtására használják. 

A sütik letiltása. 

A böngésző beállításainak módosításával megakadályozhatja a sütik beállítását (ennek 

módjáról a böngésző súgójában olvashat). Ne feledje, hogy a sütik letiltása hatással lesz 

ennek és sok más webhelynek a funkcionalitására. A sütik letiltása általában a webhely 

bizonyos funkcióinak és funkcióinak letiltását is eredményezi. Ezért javasoljuk, hogy ne 

tiltsa le a sütiket. Ezt a sütikre vonatkozó irányelvet a CookiePolicyGenerator.com 

webhely cookie-k generátorának segítségével hoztuk létre.  
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Az általunk beállított sütik 

Webhely-beállítási sütik 

Annak érdekében, hogy nagyszerű élményt nyújtson Önnek ezen a webhelyen, biztosítjuk 

azt a funkciót, amellyel megadhatja a webhely működésének beállításait, amikor 

használja. Annak érdekében, hogy emlékezzünk a preferenciáira, be kell állítanunk a 

sütiket, hogy ezeket az információkat bármikor lehívhassuk, ha egy oldalunkkal 

interakcióba lépnek. 

Harmadik fél sütik 

Bizonyos speciális esetekben megbízható harmadik felek által biztosított sütiket is 

használunk. Az alábbi szakasz részletezi, hogy mely harmadik fél sütikkel találkozhat 

ezen a webhelyen. 

Ez a webhely a Google Analytics szolgáltatást használja, amely az egyik legelterjedtebb 

és legmegbízhatóbb elemzési megoldás az interneten, hogy segítsen megérteni, hogyan 

használja a webhelyet, és hogyan javíthatjuk tapasztalatait. Ezek a cookie-k nyomon 

követhetik például a webhelyen töltött időt és az Ön által felkeresett oldalakat, hogy 

továbbra is megnyerő tartalmat tudjunk készíteni. 

További információ a Google Analytics sütikről a hivatalos Google Analytics oldalon 

található. 

Több információ 

Remélhetőleg ez tisztázta a dolgokat az Ön számára, és amint azt korábban említettük, 

ha van valami, amelyben nem biztos abban, hogy szüksége van-e vagy sem, akkor 

általában biztonságosabb engedélyezni a sütik használatát, ha az kölcsönhatásba lép a 

weboldalunk egyik funkciójával. 

Ha azonban továbbra is további információt keres, akkor kapcsolatba léphet velünk a 

kívánt kapcsolattartási módszerek egyikével: 

 

Email: hello@kolozs.com 

Kolozsvári Gábor 

Ügyvezető 
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