A „süti”, vagy másik nevén cookie alkalmazása a Magyar Cetelem
Zrt. weboldalain
Jelen kiegészítő tájékoztatás a www.cetelem.hu/adatvedelem oldalon található Adatkezelési Tájékoztató
melléklete.

A Magyar Cetelem Zrt. elkötelezett aziránt, hogy Önnek a lehető legmagasabb színvonalú
szolgáltatást nyújtsa. Célunk, hogy megőrizzük az Ön belénk vetett bizalmát. Ennek
megfelelően egyértelmű tájékoztatást szeretnénk adni arról, hogy a weboldalaink sütijeit
(„cookies”) hogyan használjuk fel, illetve miként tároljuk.
A sütikről
A sütik kisméretű szöveges, képi vagy szoftverfájlok, amelyeket a weboldalak böngészésekor
az Ön számítógépén, okostelefonján vagy interneteléréshez használt egyéb eszközein
helyezünk el és tárolunk. A sütik rendkívül hasznos eszközök, amelyek lehetővé teszik, hogy
az internetes oldal Önt felismerje, továbbá, hogy naplózza az időpontokat, amikor Ön egy
adott oldalra ellátogat. Emellett lehetővé teszik, hogy a weboldallal Ön biztonságos
kapcsolatot létesítsen, és a felhasználói élményt is növelik azáltal, hogy a weboldallal
kapcsolatos élményét javítják, a kapcsolatot biztosítják és/vagy egy adott oldal tartalmát az
Ön érdeklődési köréhez igazítják.
A sütik által az Ön számítógépén rövid ideig tárolt információ az alábbiakra vonatkozhat:
azon weboldalak, amelyekre Ön a sütit tartalmazó számítógépével ellátogatott; azok a
hirdetések, amelyekre Ön rákattintott; az Ön által használt böngésző típusa; az Ön IP-címe; és
az adott weboldal számára Ön által megadott információ (a sütik alkalmazásával elkerülhető
az információ ismételt megadása).
A telepített sütik fajtái:
 Olyan sütik, amelyeket arra szántak, hogy a webhelyről statisztikai adatokat
gyűjtsenek: annak érdekében, hogy a látogatóink igényeihez igazítsuk, mérésekkel
követjük a látogatások és a megtekintett oldalak számát, a webhely látogatóinak
tevékenységét és visszatérésük gyakoriságát. Ezek a sütik teszik lehetővé a
forgalomelemzésre vonatkozó statisztika összeállítását. Az elemzésnek köszönhetően
a webhely tartalma fejleszthető és javítható, és ezáltal a felhasználói élmény is
fokozódhat.
 Olyan sütik, amelyek az alábbi információk tárolását teszik lehetővé:
 az Ön felhasználói preferenciái, megjelenítési beállításai, és az Ön által használt
lejátszók (e sütik teszik lehetővé, hogy a webhelyünkre tett következő látogatása
során Ön böngészhessen és jobb felhasználói élményben legyen része, érvényességi
ideje az oldal elhagyását követően maximum 1 óra.

 Olyan sütik, amelyek célja az Önnel fennálló kapcsolat biztonságossá tétele: ezeket a
sütiket arra használjuk, hogy a bejelentkezéshez kötött webhelyeket biztonságossá
tegyük azáltal, hogy a belépés előtt személyes hozzáférési adatok megadását kérjük
(ezek a sütik számos módon használhatók).
A két alapvető használati mód részletesen:
- Mikor Ön egy biztonságos munkamenetet annak érdekében megnyit, hogy a
webhelyre belépjen, és ott bizonyos ideig bejelentkezve maradjon anélkül, hogy azon
bármilyen tevékenységet végezne, ez a süti teszi lehetővé, hogy a számítógépén egy
üzenetet jelenítsünk meg, és abban emlékeztessük Önt a munkamenet bezárására
és/vagy arra, hogy bizonyos idő elteltével – amennyiben a webhelyen semmilyen
tevékenység nem zajlik – a süti automatikusan elvégzi a kilépést.
- Mikor Ön egy biztonságos munkamenetet annak érdekében megnyit, hogy a
webhelyre belépjen, egy süti segítségével egyedi „token” (igazolás) kerül elhelyezésre
az Ön számítógépén, amely lehetővé teszi a Magyar Cetelem Zrt. számára az Ön
azonosítását. Ez a süti munkamenethez kötődik és törlődik a számítógépéről, amint Ön
a webhelyről kijelentkezett.
 Olyan sütik, amelyek célja az Ön érdeklődési körének megfelelő információ gyűjtése:
az ilyen sütikből nyert információt arra használhatjuk, hogy Önnek – az igényeihez és
az érdeklődési köréhez igazított – személyre szabott hirdetéseket küldjünk. A Magyar
Cetelem Zrt. által elhelyezett sütik érvényességi ideje egyes sütitípusonként változó.
Figyelem! Lehetséges, hogy a webhelyünkön megjelenő bizonyos hirdetéseket a
Magyar Cetelem Zrt. partnerei helyezték el. Elképzelhető, hogy ezek a hirdetések az
Ön számítógépén sütiket helyeznek el. Ezeket a sütiket azonban nem a Magyar
Cetelem Zrt., hanem az említett harmadik felek kezelik. A harmadik felek sütijeinek
kezeléséért és élettartamáért a Magyar Cetelem Zrt. nem tartozik felelősséggel.
Kérjük, hogy az ilyen sütikkel kapcsolatban tanulmányozzák a harmadik felek
webhelyeit.
Tudnivalók a Magyar Cetelem Zrt. Facebook oldalain elhelyezett sütikről
A Magyar Cetelem Zrt. Facebook oldalainak (www.facebook.com/cetelem.hu és
www.facebook.com/cetelemzoldsuli) meglátogatásakor az Ön számítógépén, okostelefonján
vagy webhelyek böngészésekor interneteléréshez használt egyéb eszközein a Facebook
„cookie”-kat („sütiket”) helyez el, mely egyedi kódot tartalmaz és két évig aktív. A sütik
segítségével a Facebook személyes adatokat gyűjthet a felhasználóról és ezt anonimizált
formában továbbítja a rajongói oldal adminisztrátorának. Ezzel kapcsolatban a Facebook
cookie-k használatáról szóló szabályzatában (www.facebook.com/policies/cookies/) található
részletes ismertető.

Az Ön sütikre vonatkozó döntése
Számos általunk használt süti fokozza azt az élményt, amelyet Ön a webhelyünk böngészése
során tapasztalhat, más sütik pedig elengedhetetlenek ahhoz, hogy Ön a biztonságos
felületekre beléphessen.
A weboldalunk első meglátogatása alkalmával felkínáljuk az Ön számára a lehetőséget, hogy
beállíthassa, milyen típusú sütiket engedélyez. A későbbi látogatásai során ugyanezt a
lehetőséget eléri a weboldalunk alsó sávjában szereplő ’Cookie beállítások’ linken.
Alapesetben a legtöbb böngésző úgy van beállítva, hogy támogassa a sütiket. Azonban –
amennyiben Ön nem szeretné, hogy a számítógépe sütiket tároljon – a böngésző beállításai
módosításával is le tudja tiltani az összes sütit. Ha Ön úgy dönt, hogy a böngészőjében az
összes sütit letiltja, úgy kizárólag a webhelyeink nyilvános részein böngészhet, a biztonságos
felületekhez azonban nem tud majd hozzáférni. Ha a webhelyünkön navigál, lehetővé teszi a
számunkra a sütik elhelyezését, azonban bármikor dönthet úgy, hogy a sütiknek a készülékén
való elhelyezését megtiltja.
A sütik telepítését megakadályozhatja böngészője beállításainak módosításával, az
„inkognitó” mód (privát böngészés) aktiválásával, vagy a követés letiltására vonatkozó „Do
Not Track” funkció beállításával.
A böngészője fajtájától függően a beállításait olyan módon is konfigurálhatja, hogy bizonyos
fajta, illetve bizonyos forrásból származó sütiket letiltson, vagy hogy minden alkalommal
értesítést kérjen, amikor éppen egy újabb sütit fognak elhelyezni a számítógépén, amit így
elfogadhat, de akár meg is akadályozhat.
A böngészője által biztosított lehetőségekről, valamint a böngészőjére irányadó személyre
szabott konfigurálási lehetőségekről a „Segítség” menüben vagy a böngészője erre vonatkozó
opciói alatt talál további információt. Néhány hasznos forrás:








Chrome
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=hu
Firefox
https://support.mozilla.org/hu/kb/sutik-informacio-amelyet-weboldalak-tarolnak-szami
Internet Explorer
http://windows.microsoft.com/hu-hu/windows-vista/block-or-allow-cookies
Safari
https://support.apple.com/hu-hu/HT201265
Android böngésző
Nincs lehetőség megtekinteni egyes sütiket.
Sütihasználat letiltása/összes süti törlése:
Indítsa el a böngészőt és nyomja meg a telefon menügombját. Itt Beállítások ->
Adatkezelés és biztonság -> Sütik elfogadása/Sütik tiltása/Összes süti törlése.
Opera
http://help.opera.com/Windows/9.63/hu/cookies.html

