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Webhelyünkön a lehető legteljesebb felhasználói élmény érdekében úgynevezett sütiket (cookie)
használunk. A sütik az információt az ön böngészőjében tárolják, a feladatuk pedig például az, hogy
felismerjék önt, amikor később visszatér erre a weboldalra. A sütik nekünk, az oldal üzemeltetőinek is
segítenek megérteni, hogy a felhasználók a webhely mely részeit tartják a leghasznosabbnak, a leginkább
használhatónak.
A sütiket a rendszer az Ön gépén tárolja. A sütibeállításokkal kapcsolatban felhívjuk a figyelmét arra, hogy
a böngészők alapbeállítása szerint a sütik használata megengedett. A sütiket Ön törölheti a számítógépéről,
illetve beállíthatja böngészőjét úgy, hogy azok alkalmazását letiltsa. A sütik tiltásával előfordulhat, hogy az
oldal működése nem lesz teljes értékű.

Milyen információkat gyűjtünk a webhely használatakor?
Azzal, hogy Ön ellátogat a webhelyünkre, valamint azzal, hogy megnyomja a „Rendben” gombot, Ön
hozzájárul ahhoz, hogy a jelen tájékoztatóban írt adatok, információk rögzítéséhez szükséges, saját, illetve
külső szolgáltatók („harmadik fél”) által kezelt sütiket használjunk. Ilyen adatok az Ön számítógépének azok
az adatai, amelyek webhelyünk használatakor generálódnak, illetve amelyeket a webhelyünkön használt
sütik a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzítenek. Az automatikusan rögzített adatokat a
rendszer – az Ön külön nyilatkozata vagy egyéb cselekménye nélkül – webhelyünk meglátogatáskor, illetve
kilépéskor automatikusan naplózza. Ezeket az adatokat semmilyen más, személyes felhasználói adattal nem
kapcsoljuk össze, azaz Ön ezen adatok alapján nem azonosítható be. Az ilyen adatokhoz kizárólag a sütiket
kezelő külső szolgáltatók és mi férünk hozzá.
Webhelyünkön az alapvető működést biztosító saját sütiket, illetve külső szolgáltató (Google) által kezelt
sütiket használunk. Ezek a következők:
Alapműködést biztosító sütik
Az alapműködést biztosító sütik olyan alapvető funkciókat segítenek, amelyek a technikai
működéséhez elengedhetetlenül szükségesek (például ilyenek a munkamenet-azonosító sütik, amelyek
csak a kiszolgáló felé irányuló kérések megkülönböztetését szolgálják, és a munkamenet végén törlődnek,
vagy ilyenek a felhasználói igények, beállítások tárolására szolgáló sütik). A honlap ezek nélkül nem tud
megfelelően működni.
Statisztikai sütik IP-anonimizálással (Google Analytics)
A Google lehetővé teszi ügyfeleinek, hogy a látogatói IP-címének anonimizálását kérje. Az NMHH ezzel a
módszerrel biztosítja, hogy amint az adatok bekerülnek az Analytics Adatgyűjtő Hálózatba, a rendszer –
még mielőtt bármilyen jellegű tárolási vagy feldolgozási műveletre kerülne sor – végrehajtja az IP-címek
anonimizálását/maszkolását. Ez azt jelenti, hogy nem kerül eltárolásra olyan adat, amelynek segítségével
Ön azonosítható lenne.
Bővebb információ: IP-anonimizálás (más néven IP-maszkolás) az Analytics szolgáltatásban
Az IP-anonimizálással használt Google Analytics-sütik segítenek nekünk a weboldal teljesítményének
elemzésében, a weboldal továbbfejlesztésében. Tájékoztatást nyújtanak a felhasználók számáról, az egyes
oldalak látogatottságáról, a honlapon töltött időpontokról, időtartamokról, eszközről, amellyel a látogatás
történt (mobil, asztali gép, táblagép, a kijelző mérete, az operációs rendszer típusa), a látogatás földrajzi
helyéről (legfeljebb város szinten), a látogatás gyakoriságáról.
Egyéb sütik
Webhelyünkön nem használunk egyéb célú sütiket.
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Hogyan használjuk a sütik által gyűjtött információkat?
A fent említett technológiákkal gyűjtött adatok alapvetően nem használhatók fel az Ön azonosítására, és
csak akkor kapcsoljuk össze ezen adatokat egyéb, esetlegesen azonosításra alkalmas adattal, ha Ön
kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy Önnel kapcsolatban azonosításra alkalmas sütiket alkalmazzunk. Az
ilyen adatok felhasználásának elsődleges célja, hogy webhelyünket megfelelően működtetni tudjuk. Ehhez
szükséges különösen az egyes munkamenetek megkülönböztetése, webhelyünk látogatási adatainak
nyomon követése, és a webhelyünk használatával kapcsolatos esetleges visszaélések kiszűrése.
Felhasználhatjuk még ezeket az információkat arra, hogy felhasználási folyamatokat, tendenciákat
elemezzünk, illetve webhelyünk működését javítsuk, fejlesszük, továbbá, hogy átfogó forgalmi adatokat
szerezzünk webhelyünk teljes használatról. Felhasználhatjuk az így nyert információkat arra, hogy
webhelyünk használatáról statisztikákat állítsunk fel, ezeket elemezzük, valamint, hogy az ilyen, azonosításra
nem alkalmas statisztikai adatokat (pl.: látogatók száma, legnézettebb témakörök, illetve tartalmak)
összesítve, anonim módon nyilvánosságra hozzuk.

Lehetőség a sütik kikapcsolására
Ha nem szeretné, hogy a fentiekben írt információkat gyűjtsenek Önről webhelyünk használatakor, az
internetes böngészője beállításaiban részben vagy egészben kikapcsolhatja a sütik használatát, vagy
módosíthatja a sütibeállításokat. A sütik kezelésére vonatkozó útmutatókat egyes böngészők esetében az
alábbi linkeken érheti el:
Mozilla Firefox: Sütik engedélyezése és tiltása, amit a weboldak használnak beállítások mentésére
Google Chrome: A cookie-k be- és kikapcsolása
Microsoft Internet Explorer: Cookie-k törlése és kezelése
Microsoft Edge: A Microsoft Edge, a böngészési adatok és az adatvédelem
Apple Safari: Sütik és webhelyadatok kezelése a Mac gép Safari alkalmazásában
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