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Ez a titjdkoztat6 leirj4 hogy bizonyos Litogat6i adatok automatikus gyiijt6s6re milyen sttiket
6s hasonl6 k6vet6 technol6girikat haszn6lunk. Arr6l is trijdkoz6dhat, hogy milyen m6don tudja
elfogadni vagy visszautasitani a siitiket, valamint hol talalhat tdbb inform6ci6t a siitikr6l.

Miaza stiti (cookie)?

A siiti kis sz0vegf6jl, amely a szirnit6g6p6re keriil, amikor megLitogat egy weboldalt.
weboldal-tulajdonosok gyakran haszn6lnak sutiket az oldaluk mrik6dtet6s6hez, vagy oldaluk
miikddds6nek hat6konyabb6 t6tel6hez, valamint jelent6sek lehivasdhoz'

weboldal tulajdonosa (elen esetben a H6vizgy6gyfiird6 6s Szent Andrds Reumak6rhaz)
riltal elhelyezett stitiket "bels6 stitiknek nevezziik". Azokat a stitiket, amelyeket nem a
weboldal tulajdonosa helyez el, "ktils6 siitiknek nevezziik". A kiils6 stitik lehet6v6 teszik a
kiils6 szolgrlltatiisok vagy funkci6k futriLsrit a weboldalon vagy a weboldalon keresAtil (pl.
elemzds, hirdetds es vide6k). A ktils6 stitiket hasznal6 felek felismerhetik szamit6g6p6t,
amikor megl6togatja a sz6ban forg6 weboldalt, valamint ha bizonyos m6s weboldalakat is

A

meg[6togat.

Mi6rt hasznilunk siitiket?
A siitiket az6rt haszniljuk, hogy bizonyos adatokat gyiijtstink weboldalunk kltogat6ir6l. Ebbe
beletartozhat a sz6mit6g6pilk IP-cime, a b6ng6sz6jiik tipusa 6s kdpemy6jiik felbont6sa,
valamint bizonyos viselked6si 6s berillitrisi adatok, pdldriul a nyelvi beellit6s, vagy az az
inform6ci6, hogy mely oldalakat l6togattiik meg 6s mennyi ideig tart6zkodtak ott.
Ezek az adatok lehet6vd teszik szdmunkra, hogy meg6rtsiik, mikdnt hasznrlljrik weboldalunkat

hogyjobb haszniilhat6s6got biaositsunk szirnukra. Ugyanakkor az adatgyfljtds
nem ieszi lehet<ivd a H6vizgy6gyfiiLrd6 6s Szent Andr6s Reumakorhiz szimfu4 hogy a
l6togat6k szem6lyazonossdg6t megtudja, kiv6ve, ha fgy ddntenek, hogy saj6t
elhatarozisukb6l megadj dk azt.
a l6togat6k,6s

A weboldalunkon keresztiil kiilddtt kiiliinbiiz6 siitik 6s feladataik
Belsf siitik
Ezek

a stitik

segitik

a weboldal teljesitmdny6t ds funkcionalit6sat, de nem feltdtlentil

sziiksdgesek a miik6dds6hez. Ugyanakkor az ilyen stitik ndlktil bizonyos funkcionrilis elemek

(peld6ul a nyelvi berillitrisok megiegyzdse) nem lesznek el6rhet6k.

Elemzisi siitik

-

Google (kiilsd siitik)

Ezek a siitik dsszesitett form6ban gyiijtenek adatokat annali 6rdek6ben, hogy megdrtstik,
mik6nt haszn6ljriLt< t6togat6ink a weboldalt. Honlapunk a Google Analytics siitijeit haszn6lja
erre a c6lra. Ha tdbbet szeretne tudni a Google Analytics-r<il, 6s meg szeretnd tudni, hogyan
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utasithatja vissza a Google Analltics siitijeit, k6rjiik, latogassa meg Google vonatkoz6
weboldaliit: https ://www. oogle.com/analytics/leam/orivacv.html

Egib kiilsd siitik

A

honlapunkra beillesaett egydb ktils6 szolg6ltat6k (pl. Facebook, Twitter, stb.) is
alkalmaznak stitiket tartalmaik megielenit6s6hez. Ha On ezekre a szolgiiltatrlsokra
bejelentkezett, akkor a siitik segits6gdvel regisztrriljrik letogat6stit honlapunkon.

Alkalmaznak c6lzott hirdet6st?
Nem. Honlapunkon nincs kiils6 hirdet6s

Hogyan ellen6rizhetem a siitiket?
Bdng6sz6j6nek bedllitasait is m6dosithatja, hogy elfogadja vagy visszautasitsa-e a stitiket.
Ennek m6dja b6ng6sz6r6l bdngdsz6re v6ltozik, ez6rt kdrjtik, tov6bbi r6szletek6rt forduljon
bdngdsz<ije srig6jhtroz. K6rjiik, vegye figyelembe, amennyiben rigy dtint, hogy visszautasitja a
siitijeinket, akkor weboldalunkon bizonyos funkci6k nem lesznek eldrhetSek.

Honnan kaphatok ttibb inform6ci6t?
Amennyiben k6rd6se vagy megjegyzdse van a siitikkel kapcsolatos t:ijdkoztat6nkat illettien,
keressen minket vagy irjon az al6bbi cimre: info@soaheviz.hu
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