Cookie információk
Hogyan használja a HOR Zrt. a cookie-kat
Amikor Ön meglátogatja a http://horzrt.hu honlapot, a weboldal alapvető bejelentkezési információkat és látogatói viselkedésmintákat
gyűjt. Ezeket a HOR Zrt. különböző statisztikákhoz használja, mint például a weboldal különféle menüpontjain a látogatószám
meghatározása. Ezen információk elemzése az adott látogatók azonosítása nélkül elvégzésre, a weboldal látogatóinak azonosítására
még kísérletet sem történik.
Az alábbi listában láthatja a cookie-k különféle típusait és rendeltetését.

Munkamenet azonosító
NÉV

CÉL

LEJÁRAT

PHPSESS
ID

Az PHPSESSID egy platform munkamenet cookie. Ezzel a cookie-val
a kiszolgáló megtartja a felhasználói munkamenet névtelenségét.

A felhasználói munkamenet
végén jár le.

Google Analytics
A Google Analytics a Google Inc. („Google”) internetes elemző szolgáltatása, amely segít a HOR Zrt-nek többet megtudni arról, hogy
látogatói milyen szokások szerint használják a weboldalt. A Google Analytics olyan információkat összegez a weboldal használatáról,
mint például az IP-cím, amelyet a rendszer elküldhet a Google-nek, és a kiszolgáló szerverein tárolja.
NÉV

CÉL

LEJÁRAT

_ga

A felhasználók megkülönböztetésére szolgál

Beállítástól/frissítéstől
számított 2 év

_gat

A lekérési arány szabályozására alkalmazható.

Munkamenet lejártával

_gid

Egyedi azonosítót oszt a látogatóra, hogy statisztika készülhessen az
oldal használatáról.

Munkamenet lejártával

További információ: http://www.google.com/policies/privacy/

A cookie-k elutasítása vagy letiltása
A cookie-k tiltását vagy visszautasítását csak bizonyos – nehezen hozzáférhető és használható – weboldalak alkalmazzák. Fontos tudni
ugyanakkor, hogy a sütik tiltása nem jelenti azt, hogy Ön többé nem kap/lát online reklámokat az egyes weboldalakon.
A széles körben használt böngészőprogramokban elérhető olyan beállítás, amely lehetővé teszi adott cookie permanenst elutasítását.
Ezen kívül akár az is beállítható, hogy csak adott weboldaltól fogadjon el a számítógép sütiket. A sütik letiltása nyomán akár az is
megtörténhet,
hogy
nem
hagyhat
kommentet
egy
adott
weboldalon.
Manapság már minden széles körben használt böngésző lehetőséget kínál a sütikezelés személyre szabására. Ezek a beállítások a
böngészőben rendszerint az „Opciók” vagy „Beállítások” menün belül találhatók.
Az egyes böngésző-típusokkal kapcsolatos beállításokhoz az alábbi hivatkozásokra kattintva talál segítséget:
Cookie beállítások az Edge böngészőben
Cookie beállítások a Firefox böngészőben
Cookie beállítások a Chrome böngészőben
Cookie beállítások a Safari böngészőben

