
Cookie policy 

COOKIE KEZELÉS AZ BUDAFLATS.HU WEBOLDALON 

1. Cookie-k használatának szabályzata 
Ez a szabályzat az Budaflats Apartments által üzemeltetett weboldal cookie-jaira vonatkozik. 

 
2. Mik a cookie-k? 
A cookie-k kisméretű fájlok, amelyeket az aktuálisan megtekintett weboldal vagy éppen használt 
alkalmazás a böngészőre vagy a készülékre telepít. Az ennek eredményeként létrejött kapcsolat olyan 
információkat tartalmazhat, mint például a készülék IP-címe,vagy a használt böngésző típusa. A sütik 
„passzívak”, azaz nem tartalmaznak futtatható állományokat, vírusokat, illetve kémprogramokat és 
nem férnek hozzá a felhasználó merevlemezének adataihoz. 

 
3. Mire használhatóak a cookie-k? 
Ezek a fájlok lehetővé teszik a felhasználó böngészésre használt eszközének felismerését, és ezáltal 
releváns, a felhasználó igényeihez igazított tartalom vagy reklám megjelenítését, továbbá termékeink 
és szolgáltatásaink továbbfejlesztését és szolgáltatásaink biztonságának megőrzését. A kapott 
statisztikai eredményeket felhasználva az oldal szerkezete és tartalma úgy alakítható, hogy az 
leginkább kielégítse felhasználóink igényeit úgy, hogy azok anonimitása megmarad. 

 
4. Milyen cookie-kat használunk? 
Az budaflats.hu kétféle sütit használ: időszakosat és állandót. Előbbiek olyan ideiglenes fájlok, melyek 
a bejelentkezett időszak végéig vagy a böngésző bezárásáig maradnak a felhasználó eszközén. Az 
állandó cookie-k pedig a paraméterükben meghatározott ideig (vagy manuális törésükig) vannak jelen 
a felhasználó eszközén. 

 
5. Mire használják a cookie-kat a weboldalalak? 
Egy látogatás során a weboldal a következő célból helyezhet el cookie-kat a felhasználó Internetezésre 
használt eszközén: 

• Weboldal teljesítménymérés 
• Weboldal hitelesítés 
• Elemzés és kutatás 

6. Tartalmaznak a cookie-k személyes adatokat? 
A legtöbb süti hatékony működéséhez semmilyen személyes jellegű adat nem szükséges, így az 
esetek döntő többségében a cookie nem azonosítja az adott felhasználót. A cookie-k használata során 
összegyűjtött adatokat az adatvédelmi irányelvek szerint tároljuk, azokhoz jogosulatlan személyek 
nem férhetnek hozzá. 

 
7. A cookie-k törlése 
A weboldalak eléréséhez használt böngészőprogramok alapértelmezett esetben engedélyezik a sütik 
elhelyezését az eszközre. Ezek a beállítások megváltoztathatók. A sütik kezelésére vonatkozó 
információk a böngésző beállításai között találhatóak. Fontos tudni, hogy a cookie-k használatának 
tiltása/korlátozása negatívan befolyásolhatja az oldal bizonyos funkcióinak működését. 



 
8. Biztonsággal és adatbiztonsággal kapcsolatos tényezők 
A sütik azonban használhatók negatív célokra is. Mivel a felhasználó igényeire és navigálási 
előzményeire vonatkozó információkat tárolnak, így egy adott weboldalon akár spyware-ként is 
használhatók. Ennek megfelelően számos anti vírus program a cookie-kat folyamatosan törlésre ítéli a 
különféle számítógép-átvizsgálási folyamatok (teljes rendszervizsgálat, valós idejű védelem, stb.) 
során. Mivel a cookie-kon keresztül folyamatosan áramlik az információ a weboldal és a böngésző 
között mindkét irányba, így ha egy támadó beavatkozik az adattovábbításba, úgy a süti által tárolt 
információk lekövethetők. Amennyiben a böngészés kódolatlan Internet-elérési hálózaton keresztül 
történik (pl. megfelelő titkosítással nem rendelkező WiFi hálózat), úgy a támadás valószínűsége 
jelentősen megnő. 

 


	Cookie policy
	COOKIE KEZELÉS AZ BUDAFLATS.HU WEBOLDALON


