Az SZJ Sportszolgáltató Kft. Cookie (süti) kezelési, használati tájékoztatója
A süti (cookie) egy olyan kis méretű fájl, amely akkor kerül a számítógépre, amikor a
felhasználó egy webhelyet látogat meg. Az SZJ Sportszolgáltató Kft. abból a célból használ
cookie-t a weboldalán, hogy hogy javíthasson az Önnek szánt szolgáltatásokon. Az általunk
használt Cookie-k közül vannak elengedhetetlenül szükségesek az oldal rendeltetésszerű
működéséhez, mások pedig információkat gyűjtenek az oldal használatához, hogy az oldal
könnyebben használható legyen a felhasználó számára. A Cookie-k közül van olyan, mely csak
átmeneti, és eltűnik az oldal bezárásával, de vannak olyanok amelyek egy ideig számítógépén
maradnak. A Cookie-k közül néhány feltétlenül szükséges, másokat pedig a teljesítmény és a
böngészési élmény javításához használunk.
A www.coerver.hu a sütiket a következő célokból használja: A felhasználói munkamenet
állapotának megőrzése az oldalkérések között, valamint a munkamenet az alapvető webhely
funkciókhoz.
Feltétlenül szükséges, munkamenet (session) sütik: Ezek a sütik ahhoz szükségesek, hogy a
felhasználók böngészhessék weboldalunkat, használják annak funkciót, többek között a
felhasználó által adott oldalakon végzett műveletek megjegyzését egy látogatás során. Ezen
sütik érvényességi ideje kizárólag a felhasználó aktuális látogatására vonatkozik, a
munkamenet végeztével, illetve a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik
a felhasználó számítógépéről. Ezen cookie-k alkalmazása nélkül nem tudjuk garantálni a
felhasználónak weboldalunk használatát.
Teljesítményt biztosító sütik: Növelik a weboldal teljesítményét, így a böngészés gyorsabb és
hatékonyabb lehet.
Funkcionális sütik: Megjegyzik a felhasználói bejelentkezési adatokat, biztosítják a
bejelentkezés során a biztonságot.
Hogyan ellenőrizheti és hogyan tudja kikapcsolnia a sütiket?
Minden modern böngésző engedélyezi a sütik beállításának a változtatását. A legtöbb böngésző
alapértelmezettként automatikusan elfogadja a sütiket, de ezek általában megváltoztathatóak,
hogy megakadályozza az automatikus elfogadást és minden alkalommal felajánlja a választás
lehetőségét, hogy szeretne vagy nem sütiket engedélyezni.
Felhívjuk figyelmét, hogy mivel a sütik célja weboldalunk használhatóságának és
folyamatainak megkönnyítése vagy lehetővé tétele, a cookie-k alkalmazásának
megakadályozása vagy törlése által előfordulhat, hogy felhasználóink nem lesznek képesek
weboldalunk funkcióinak teljes körű használatára, illetve hogy a weboldal a tervezettől eltérően
fog működni böngészőjében. Ha látogatása során nem használja a Cookie-kat, több funkció és
oldal nem fog az elvártaknak megfelelően működni.

