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Sütikkel (cookie) kapcsolatos tudnivalók
Süti (cookie) elhelyezése
Az anonim látogatóazonosítók (sütik) olyan fájlok vagy információdarabok, amelyek
az Ön számítógépén (vagy más internetképes készülékén, mint okostelefon vagy
táblagép) tárolódnak, amikor meglátogat egy Centrum oldalt. Egy süti általában
tartalmazza a webhely nevét, ahonnan az jött, a saját élettartamát (vagyis, hogy
milyen hosszan marad a készüléken) és az értékét, ami általában egy véletlenszerűen
generált egyedi szám.
Kétféle sütit használhatunk a Centrum oldalakon, a munkamenet sütiket és az állandó
sütiket. A munkamenet sütik ideiglenesek, azaz addig maradnak a készüléken, amíg
Ön el nem hagyja a Telekom oldalát. Az állandó sütik sokkal tovább maradnak a
készülékén, előfordulhat, hogy egészen addig, amíg manuálisan ki nem törlik őket.
Sütik kontrollálása és törlése
A legtöbb internet böngésző kezdetben úgy kerül beállításra, hogy elfogadja a sütiket.
Megváltoztathatók a beállítások, hogy blokkolja a sütiket, illetve figyelmeztetést
kérhet, amikor sütiket állítanak be az eszközén. Számos módja van a sütik
kezelésének. Kérjük, nézze meg a böngésző információkat vagy a segítség oldalt, ha
többet kíván megtudni a böngésző beállításokról és azok módosításáról!
Ha kikapcsolja az általunk használt sütiket, annak hatása lehet az élményre, amíg a
Centrum oldalán van.
Ha különböző eszközöket használ a Telekom webhelyek megtekintésére és elérésére
(pl. számítógép, okostelefon, táblagép stb.) bizonyosodjon meg róla, hogy minden
egyes böngésző ezeken az eszközökön az Ön süti igényeinek megfelelően került
beállításra.
A Centrum oldalon használt sütik
• Szükséges sütik
Ahhoz szükségesek, hogy a Centrum oldalak jól működjenek, lehetővé teszik
Önnek, hogy mozogjon webhelyeinken és használja a különböző funkciókat.
Például a korábbi lépésekre, beírt szövegre való emlékezés megkönnyíti a
használatot, amikor visszanavigál egy oldalra ugyanabban a munkamenetben.
Ezek a sütik nem azonosítják egyénileg. Ha nem fogadja el ezen sütik használatát,
annak hatása lehet a webhelyre és annak teljesítményére.
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Funkcionalitás sütik
Lehetővé teszik webhelyeinknek, hogy emlékezzenek arra, mik kerültek
kiválasztásra (mint például a név, nyelv, e-mail cím, stb.), hogy egy személyesebb
online tapasztalatot nyújtsanak.
Az ilyen sütik által gyűjtött információkban lehetnek személyesen azonosító
adatok, amelyeket megosztott, mint a neve vagy telefonszáma. Ha nem fogadja el
ezeket a sütiket, annak hatása lehet a webhely teljesítményére és
funkcionalitására és korlátozhatja hozzáférését a webhely tartalmához.
Harmadik fél által tárolt sütik
o Tawk chatalkalmazás
https://www.tawk.to/privacy-policy/
Google Analytics, kereső
https://policies.google.com/privacy
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