
 

1 
 

 
 
 

COOKIE HASZNÁLAT 

 

A www.meliorlaser.hu honlap használhatóságának megkönnyítése érdekében kisméretű 
adatfile-okat, ún. sütiket (cookies) használunk. 
 
Mik azok a cookie-k? 
A cookie egy kisméretű szöveges file, melyet a honlap szervere tölt le az Ön számítógépére, 
vagy mobileszközére, amikor meglátogatja az oldalt.  
 
Azért alkalmazunk cookie-kat, hogy több információt szerezzünk weboldalunk használatáról, 
ezzel megkönnyítsük az azon történő tájékozódást. A cookie-k lehetővé teszik továbbá a 
weboldal használatának elemzését is. 
 
A cookie-k segítségével lehetővé válik, hogy a honlap tároljon bizonyos, az Ön honlap 
használatával kapcsolatos információkat. Mikor Ön újra felkeresi a honlapot, a web 
böngésző visszaküldi ezeket a cookie-kat, hogy a honlap felismerhesse Önt és 
emlékezhessen például a beállításaira (login, nyelv, betűtípus és egyéb megjelenítési 
beállítások), így azokat nem kell újra megadnia, amikor ismét meglátogatja az oldalt. 
A honlap használatával Ön elfogadja, hogy mi cookie-kat használunk.  Az általunk használt 
cookie-k azonban nem tárolnak semmilyen személyes adatot, ill. nem gyűjtenek személyhez 
köthető információkat. 
 
Hogyan használjuk a cookie-kat? 
Website-unk oldalai cookie-k  segítségével emlékeznek az alábbiakra: 

- az Ön megjelenítési beállításaira, mint például a betűméret, vagy a színek beállítása 
- az Ön által kiválasztott nyelvre 
- amennyiben Ön már beleegyezett (vagy nem) a süti használatába ezen az oldalon, 

stb. 
 
 
A cookie-k szabályozása 
A honlap használatával Ön elfogadja, hogy mi cookie-kat helyezünk el a számítógépén, vagy 
mobil eszközén. Azonban Ön szabályozhatja, vagy törölheti a cookie-kat. További 
információért látogasson el a http://www.aboutcookies.org/ weboldalra.  
 
Ha Ön nem szeretne cookie-kat kapni, kérjük, állítsa be böngészőjén a cookie-k 
merevlemezről történő törlését, blokkolását vagy figyelmeztető jelzés küldését tárolásuk 
előtt. 
 
Ön törölheti az összes, a számítógépén található cookie-t, de kérjük, vegye figyelembe, hogy 
a cookie-k eltávolítása, vagy letiltása hatással lehet a felhasználói élményre. Előfordulhat, 
hogy minden alkalommal manuálisan kell elvégeznie a különböző beállításokat, amikor az 
oldalra látogat, hiszen az összes felhasználói beállítás elvész, illetve egyes szolgáltatások és 
funkciók esetleg nem lesznek hozzáférhetőek. 
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Ez a weboldal a Google Inc. („Google”) webelemző szolgáltatását, a Google Analytics 
alkalmazást használja. A Google Analytics is cookie-kat használ. A cookie-k által létrehozott 
információkat (beleértve az Ön anonimizált IP címét is), a Google a saját szervereire 
továbbítja, illetve azokon tárolja. 
 
A Google ezen információkat weboldalunk használatának kiértékelésére használja, valamint 
arra, hogy jelentéseket készítsen a weboldalon tapasztalható aktivitásokról, illetve a 
weboldal és az internet használatával kapcsolatos egyéb szolgáltatásokat nyújtson a 
weboldal üzemeltetői számára. A Google ezeket az adatokat a törvény által megkövetelt 
esetekben továbbíthatja harmadik fél részére. 
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