Cookie szabályzat
A MediaSales Kft. weboldala sütiket használ a weboldal működtetése, használatának megkönnyítése,
a releváns hirdetések, ajánlatok megjelenítése érdekében.
Mi az a cookie?
A cookie (magyarul „süti”) egy olyan kisméretű adatcsomag, amit az internetes szolgáltatások a
böngészőben tárolnak el. A hatékony és modern felhasználói élményt nyújtó online szolgáltatás
működéséhez elengedhetetlen technológia, amelyet manapság minden böngésző támogat. Többféle
cookie típus létezik, és nélkülük a webhelyek nem az Ön által megszokott módon működnek.
A sütik típusai
1., Feltétlenül szükséges alapműködést biztosító sütik:
Ezen sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát, és
látogatóink azonosítása nélkül gyűjtenek információt a használatáról.
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2., Célzó- és hirdetési sütik:
Ezeknek a sütiknek az a célja, hogy általuk még inkább az Önt érdeklő vagy az Ön számára releváns
hirdetések jelenjenek meg a weboldalakon. Ezek a sütik nem tudják Önt személy szerint
beazonosítani, olyan információkat gyűjtenek, mint pl. hogy melyik oldalt nézte meg a látogatónk, a
felhasználó a weboldal mely részére kattintott, hány oldalt keresett fel, mindezt az Ön érdeklődésére
számot tartó tartalmak megismerése érdekében.
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Hogyan ellenőrizheti, és hogyan tudja kikapcsolni a sütiket?
Minden modern böngésző engedélyezi a sütik beállításának a változtatását. A legtöbb böngésző
alapértelmezettként automatikusan elfogadja a sütiket, ezek a beállítások azonban általában
megváltoztathatók, így a böngésző meg tudja akadályozni az automatikus elfogadást, és minden
alkalommal fel tudja ajánlani a választás lehetőségét, hogy engedélyezi-e a sütiket.
Felhívjuk figyelmét, hogy mivel a sütik célja weboldalunk használhatóságának és folyamatainak
megkönnyítése vagy lehetővé tétele, a cookie-k alkalmazásának megakadályozása vagy törlése miatt
előfordulhat, hogy nem tudja weboldalunk funkcióit teljes körűen használni, illetve hogy a weboldal a
tervezettől eltérően fog működni böngészőjében.
A legnépszerűbb böngészők cookie beállításai, az alábbi linkeken elérhetőek:
Google Chrome - https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=hu
Firefox - https://support.mozilla.org/hu/kb/sutik-informacio-amelyet-weboldalak-tarolnak-szami
Microsoft Internet Explorer - https://support.microsoft.com/hu-hu/help/17442/windows-internetexplorer-delete-manage-cookies#ie=ie-11
Microsoft Edge - https://privacy.microsoft.com/hu-hu/windows-10-microsoft-edge-and-privacy
Safari - https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=hu_HU

