Süti (cookie) tájékoztató
A reszvétel.jozsefvaros.hu meglátogatása során szolgáltatásaink használatához – a
beleegyezését követően – számítógépén, telefonján, táblagépén információkat, adatokat
helyezhetünk el. Ezeket az adatokat a böngészője sütikben (más néven cookie-k) tárolja
meghatározott ideig. A sütikkel vagy azok segítségével eltárolt látogatói adatok gyűjtése és
feldolgozása a hivatal saját szerverein történik, azt harmadik félnek nem adjuk ki semmilyen
formában. A sütiket felhasználásuk célja szerint két csoportba oszthatjuk:

1. Alkalmazás sütik
A böngészési munkamenet alatt érvényes alkalmazás sütik teszik lehetővé, hogy a
bejelentkezést követően Ön beazonosíthatóan és biztonságosan végezhessen műveleteket
pl. a felhasználói fiókjának szerkesztésekor, ötleteinek beküldésekor, a szavazatainak
leadásakor. Ez a fajta azonosítás lehetővé teszi, hogy a reszvétel.jozsefvaros.hu oldalai között
anélkül lépkedjen, hogy minden egyes oldalváltás alkalmával ismét azonosítania kelljen
magát. A böngészési munkamenet alatt érvényes alkalmazás sütik a kilépést követően, vagy
a böngésző bezárásakor automatikusan lejárnak és törlődnek.
Felhívjuk a figyelmét, hogy az alkalmazás sütik használata nélkül bizonyos bejelentkezést
igénylő szolgáltatásaink nem fognak megfelelően működni.!

2. Statisztikai sütik
Személyes adatokat nem tartalmazó látogatási információkat, adatokat (pl. használt hardver,
böngésző, operációs rendszer típusa, használt képernyőfelbontás, legtöbbször megtekintett
tartalmak, stb.) statisztikák készítésére és a portál további fejlesztésére használjuk fel. Az
ezekhez használt állandó sütik egy meghatározott ideig a böngésző tárhelyén maradnak és
megmaradnak annak bezárása után is. Ilyen állandó, sokáig tárolt információ például az
egyedi (anonim) látogatói azonosító, vagy a sütihaszálat elfogadásának ténye.

A reszvétel.jozsefvaros.hu oldalon felhasznált sütik tulajdonságai
Süti(k) neve
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Funkciója

Megőrzés ideje
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azonosítása
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megjegyzése

30 év

A sütik beállításainak kezelése
A sütikre vonatkozó beállításait bármikor módosíthatja a böngészőjében a weboldalunk
használata nélkül is. Teljesen le is tilthatja a sütik használatát, vagy szelektíven
megengedheti néhány létrehozását, esetleg törölheti a korábban tárolt sütik értékeit.
A megtekintett weboldalhoz tartozó sütik adatait rendszerint a böngésző címsora mellett
lakat ikonra kattintva ellenőrizheti és kezelheti. Az általános süti beállítások rendszerint a
böngészője Beállítások menüjén belül találhatóak és érhetők el.
A legelterjedtebb böngészők pontos süti kezelésére vonatkozóan itt olvashat:
Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647
Firefox: https://support.mozilla.org/hu/kb/Sütik kezelése
Microsoft Edge: https://support.microsoft.com/hu-hu/microsoft-edge/cookie-kt%C3%B6rl%C3%A9se-a-microsoft-edge-ben-63947406-40ac-c3b8-57b9-2a946a29ae09
Safari: https://support.apple.com/hu-hu/guide/safari/sfri11471/mac

