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Weboldalainkon cookie-kat használunk annak érdekében, hogy azok a legmagasabb szintű felhasználói 

élményt nyújtsák az Ön számára. Ha úgy kívánja, természetesen bármikor megváltoztathatja cookie-

beállításait. A cookie-poli�kánkkal kapcsolatos további információkért kérjük, ka�ntson a "Bővebben" 

gombra. Cookie-k típusai 

 

A Társaság weboldalán használatos cookie-kat 4 különböző kategóriába sorolhatjuk, a Nemzetközi 

Kereskedelmi Kamara osztályozásának megfelelően: működéshez feltétlenül szükséges, 

teljesítményt javító, egyéni beállításokat tároló, webanalitikai és hirdetések célzását szolgáló. 

 

Típusai 

1. Működéshez feltétlenül szükséges 

A cookie-k ezen típusa teszi lehetővé a weboldalon történő böngészést. Ezen cookie-k 

nélkül a Társaság weboldalán felkeresett tartalmak kiszolgálása (beleértve a biztonságos 

protokollok használatát) lehetetlenné válik. 

Társaság weboldala titkosított karakterláncot tartalmazó cookie segítségével azonosítja Önt 

a honlap használata közben. Valahányszor belép az Érintetti felületre, ezt az egyedi 

azonosítót tartalmazó cookie-t helyezünk a gépére. Például: session cookie 

Ezek a cookie-k feltétlenül szükségesek a weboldal működéséhez, így tiltásukra nincsen 

lehetőség.  

 

Kérjük, hogy ne használja tovább a Társaság weboldalát, amennyiben nem szeretné, hogy 

ezen cookie-k a böngészőjében letöltésre kerüljenek. 

 

2. Teljesítményjavító 

Ezek a cookie-k arról gyűjtenek információt, hogy a látogatók milyen módon használnak 

egy weboldalt. Például mely oldalait látogatják a leggyakrabban, hol ütköznek a látogatók 

hibaüzenetekbe. 

Ezek a cookie-k nem tárolnak olyan információt, amellyel a látogatókat a weboldalak 

beazonosítanák. A segítségükkel gyűjtött információ kizárólag összesítve, névtelenül kerül 

 



felhasználásra. Céljuk a Társaság weboldalán elérhető funkciók, felhasználói élmény 

javítása.  

 

A weboldal teljesítményéről adatot gyűjtő cookie-k a böngésző beállításainál letilthatók, 

törölhetők. További információt itt olvashat 

 

3. Egyéni beállításokat tároló 

Ezek a cookie-k teszik lehetővé a weboldalon használt felhasználói név, kiválasztott nyelvi 

preferencia eltárolását. Például egy weboldal képes lokális hírek kiszolgálására a látogató 

cookie-ban eltárolt földrajzi elhelyezkedése alapján. Ezek a cookie-k alkalmasak a 

megváltoztatott betűméret, illetve további hasonló beállítások eltárolására. A cookie-kban 

tárolt beállítások anonimek. A tárolt értékük az üzemeltető számára nem vezethetők vissza 

az egyes Érintettekhez. Például: Drupal.tableDrag.showWeight Drupal.toolbar.collapsed 

 

A személyes beállításokat eltároló cookie-k a böngésző beállításainál letilthatók, törölhetők. 

További információt itt olvashat. 

Ezen cookie típus tiltása hatással van a Társaság weboldalának funkcióira, ezáltal a 

tapasztalt felhasználói élményre. 

 

4. Webanalitikai és hirdetések célzását szolgáló cookie-k 

Ezek a cookie-k teszik lehetővé, hogy a látogatók az érdeklődésüknek megfelelő 

reklámüzenetekkel találkozzon. 

A Társaság weboldalának üzemeltetője a Google Analytics szolgáltatást használja a 

látogatók viselkedésének statisztikai elemzésére. Annak ellenére, hogy a harmadik fél 

számára átadott információ nem tartalmaz személyes adatot, a látogatottsági adatok 

bizonyos esetekben visszavezethetőek az Érintettekhez 

A Társaság weboldalának üzemeltetője a Google Adwords-öt és további hirdetési 

rendszereket használ online hirdetéseinek megjelenítésére. Ezek a szolgáltatók eltárolhatják 

a látogatók IP címét, illetve további - nem személyes adatnak minősülő - azonosító 

információt annak érdekében, hogy a későbbiekben külső weboldalakon megjelenítsék a 

Társaság hirdetését. Például: id, RSMKTO1, _mkto_trk, __utma, __utmb, __utmc, __utmz 

A webanalitikai és a hirdetések célzását szolgáló cookie-król, és tiltásukról bővebb 

tájékoztatást itt olvashat. 

 



Cookie neve cookie leírása Cookie élettartama 

employee_login_last_email bejelentkezésnél az emailcím letárolása böngésző bezárásáig 

ealrm 

ealem 

ealpw 

permanens beléptetés 180 nap ~ fél év 

come_from beléptetési átirányítás 10 perc 

adv_apply* állásra jelentkezés 2 hónap 

c_json_ap json apihoz emailcím és token letárolása 24 óra 

partnersite partner oldal neve 1 nap 

after_adv_apply* jelentkezés beállítása levélküldéskor 20 másodperc 

alert_cvdb_restrictions cvdb napi limit elérése 1 nap 

resolution felbontás (szélesség) 1 hét 

predictionio* user azonosító cookie személyre szabott 
hirdetések ajánlásához 

 

 

 


