Sütiszabályzat, avagy tájékoztatás sütik (cookie) alkalmazásáról:
Az általános elterjedt internetes gyakorlatnak megfelelően a hightechsuli.hu is használ sütiket,
(cookie). A sütik általánosságban megkönnyítik a weboldal használatát, elősegítik, hogy a felhasználók
számára igazi webes élményt nyújtson, hatékony információforrást jelentsen, továbbá biztosítsák a
weboldal üzemeltetője részére az oldal működésének ellenőrzését, visszaélések megakadályozását és
a weboldalon nyújtott szolgáltatások zavartalan és megfelelő színvonalú biztosítását.
A weboldalon használt sütik önmagukban nem alkalmasak a felhasználó személyének
beazonosítására. A süti (cookie) egy kis fájl, amely egy sor karaktert tartalmaz, és amely akkor kerül
a látogató számítógépére, amikor egy webhelyet keres fel. Amikor ismét felkeresi az adott webhelyet,
a sütiknek (cookie-nak) köszönhetően a webhely képes felismerni a látogató böngészőjét. A sütik
(cookie-k) tárolhatnak felhasználói beállításokat (pl. választott nyelv) és egyéb információkat is.
Többek között információt gyűjtenek a látogatóról és eszközéről, megjegyzik a látogató egyéni
beállításait.
Érintettek köre: mindazon természetes személyek, melyek a hightechsuli.hu-ra látogatnak
A sütik használatának elfogadása, engedélyezése nem kötelező.
A legtöbb böngésző ugyan alapértelmezettként automatikusan elfogadja a sütiket, de ezek általában
megváltoztathatók annak érdekében, hogy megakadályozható legyen az automatikus elfogadás és
minden alkalommal felajánlja a választás lehetőségét.

A hightechsuli.hu weboldalon használt sütik

Harmadikfeles szolgáltatók

A szolgáltatások biztosításához kapcsolódóan számos esetben külső szolgáltatókat veszünk igénybe. A
külső szolgáltatók rendszereiben kezelt személyes adatok tekintetében a külső szolgáltatók saját
adatvédelmi tájékoztatójában foglaltak az irányadók.

Google Analytics

●

Webhelyeink a „Google Analytics”, a Google Inc. (a továbbiakban „Google”) webelemző
szolgáltatását használja. A Google Analytics sütiket, vagyis a számítógépén tárolódó
szövegfájlokat használ, amelyek segítségével elemezni lehet, hogy Ön hogyan használja
weboldalunkat. A sütik által generált, a használatra vonatkozó információkat a Google saját
szervereire továbbítja, és ott tárolja.
Jelen webhelyen aktív az IP-cím névtelenítése, így az Európai Unió tagállamaiban vagy az
Európai Gazdasági Térséget érintő szerződött államokon belül a Google a továbbítás előtt
azonosításra alkalmatlanná teszi az Ön IP-címét. Az Ön böngészője által, a Google

Analytics révén továbbított IP-cím nem kapcsolódik össze a Google-ból származó egyéb
adatokkal. Böngészője megfelelő beállításával Ön megakadályozhatja a cookie-k tárolását a
számítógépén. Felhívjuk azonban a figyelmét arra, hogy ez esetben valószínűleg nem fogja
tudni teljes mértékben kihasználni a jelen webhely által nyújtott valamennyi funkciót. Ön
az alábbi link alatt található plug-in (beépülő modul) letöltésével és telepítésével is
megakadályozhatja azt, hogy a Google begyűjtse és feldolgozza a cookie-k által generált, a
jelen Webhely Ön általi használatára vonatkozó adatokat:
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Google Adwords

●

A Google hirdetési kampányok követéséhez, illetve méréséhez, valamint a
webhelylátogatások alapján készített egyéni közönségek (remarketing) létrehozásához
sütiket, vagyis a számítógépén tárolódó szövegfájlokat használ. A Google tájékoztatója a
hirdetésekhez használt sütikről. Ha szeretnéd elutasítani a weben a Google-tól és a

rendszerben részt vevő egyéb vállalatoktól az online érdeklődésalapú hirdetéseket, keresd
fel a European Interactive Digital Advertising Alliance webhelyét. Az elutasítást külön-külön
kell elvégezned mindegyik általad használt böngészőben.

Facebook

●

A Facebook Inc. (a továbbiakban „Facebook”) hirdetési kampányok követéséhez, illetve
méréséhez,

valamint

a

webhelylátogatások

alapján

készített

egyéni

közönségek

(remarketing) létrehozásához és a Facebook Analytics szolgálatás használatához egy
Facebook Pixel nevű, rövid javascript (böngészőben futó programkód) kódrészletet
használunk. A Facebook Pixel a weboldal látogatáskor munkamenethez kapcsolódó
információkat gyűjt és továbbít a Facebook felé HTTP fejléceken keresztül – ilyen
információk lehetnek a látogató IP-címe, a látogatás időpontja, a használt böngésző, a
megtekintett oldal(ak) és a hivatkozás forrása. A Facebook ezeket az információkat a Pixel
azonosító, illetve a Facebook cookie segítségével adott hirdetőhöz, illetve Facebook
felhasználóhoz tudja kötni, így megállapítható az, hogy az adott látogató végzett-e
valamilyen interakciót a hirdető bármelyik hirdetésével korábban, illetve, hogy megfelel-e
bármilyen,

hirdető

által

előzetesen

meghatározott

közönségattribútumnak,

amely

segítségével valamilyen hirdetési szegmensbe sorolható. A Facebook az összegyűjtött
adatokat aggregált és anonimizált formában tárolja a saját adatközpontjaiban, maximum
180 napig.
●
●

A Facebook süti szabályzata: https://www.facebook.com/policies/cookies/

Ha szeretnéd elutasítani a weben a Facebooktól és a rendszerben részt vevő egyéb
vállalatoktól az online érdeklődésalapú hirdetéseket, keresd fel a European Interactive

Digital Advertising Alliance webhelyét. Az elutasítást külön-külön kell elvégezned mindegyik
általad használt böngészőben.

