Cookie szabályzat
Az alábbiakban meghatározásra kerül a "cookie" (süti) fogalma és összefoglaljuk a
különböző típusú cookie-kat, amiket a www.leducreativestudio.com webhelyen
használunk vagy használhatunk, valamint azok céljait és élettartamát (vagyis, hogy
milyen sokáig marad egy "cookie" az Ön eszközén).
1.
Mik azok a cookie-k?
A cookie-k olyan fájlok, információdarabok, amelyek a számítógépén tárolódnak (vagy
más internet képes eszközökön, pl. okostelefonon vagy táblagépen), amikor Ön
meglátogatja a www.leducreativestudio.com webhelyet. Egy cookie általában
tartalmazza a webhely nevét, ahonnan a cookie jött, a cookie „élettartamát” (vagyis,
hogy milyen hosszan marad az eszközén) és az értékét, ami általában egy
véletlenszerűen generált egyedi szám.
2.
Mire használjuk a cookie-kat?
A cookie-kat arra használjuk, hogy a www.leducreativestudio.com webhelyet
megfelelően lehessen használni. A cookie-kon keresztül kapott információkból nem
tudjuk Önt személy szerint azonosítani.
3.

Milyen típusú cookie-kat használunk?

A www.leducreativestudio.com webhelyen "session cookie"-kat használunk, amelyek
nem "állandó cookie"-k. Ezen cookie-kat az alábbi célokból használjuk:
(i) a "showit contact form" cookie-t az oldalon levő különböző űrlapok esetén
használjuk. Ezen cookie-k használatának célja az, hogy más ne tudjon a felhasználó
nevében űrlapot beküldeni. A cookie a webhely elhagyását követő 2 órán belül törlődik
az Ön gépéről.
(ii) a "showit_session" cookie-k a honlap által használt keretrendszer session cookiejai. Ezek személyes adatot nem tárolnak, csupán egy egyedi munkamenet azonosítót
tartalmaznak, amely a weboldal működéséhez szükséges. A cookie a webhely
elhagyását követő 2 órán belül törlődik az Ön gépéről.
4.

A cookie-k kikapcsolása

A legtöbb internet böngésző kezdetben arra van beállítva, hogy elfogadja a cookie-kat.
Megváltoztathatja a beállításokat úgy, hogy blokkolja a cookie-kat, illetve
figyelmeztetést kérhet, amikor cookie-kat állítanak be az eszközén. Számos módja van
a cookie-k kezelésének. Kérjük, hogy nézze meg a böngésző információkat vagy a
segítség oldalt, ha többet kíván megtudni a böngésző beállításokról és azok
módosításáról.
Ha különböző eszközöket használ a www.leducreativestudio.com webhely
megtekintésére és elérésére (pl. számítógép, okostelefon, táblagép, stb.) győződjön
meg róla, hogy minden egyes böngésző azokon az eszközökön az Ön cookie
igényeinek megfelelően van beállítva.
Az alábbi linkeken találhat információt a "cookie" beállításával kapcsolatban.

http://support.microsoft.com/kb/278835
Internet Explorer

Chrome

http://www.microsoft.com/windowsphone/en-us/howto/wp7/web/changingprivacy-and-other-browser-settings.aspx - for mobile
http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=en-GB&answer=95647
http://docs.info.apple.com/article.html?path=Safari/5.0/en/9277.html

Safari

http://support.apple.com/kb/HT1677 - for mobile

Firefox

https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-websitepreferences

Opera

http://www.opera.com/help/tutorials/security/privacy/

Android

http://support.google.com/mobile/bin/answer.py?hl=en&answer=169022

Edge

https://privacy.microsoft.com/en-US/windows-10-microsoft-edge-andprivacy

5.

Hozzájárulás

A www.leducreativestudio.com webhely használatával Ön hozzájárulását adja ahhoz,
hogy cookie-kat használjunk a fentieknek megfelelően. Ha nem ért egyet a cookie-k
fentiek szerinti használatával, kérjük, böngészőjét ennek megfelelően állítsa be, vagy
ne használja a www.leducreativestudio.com webhelyet.
6.

Elérhetőség

Amennyiben kérdése merülne fel a fentiekkel kapcsolatban, akkor az alábbi
elérhetőségeken veheti fel velünk a kapcsolatot:
Kontakt személy: Bárdics Adél
Email cím: hello@leducreativestudio.com
Cím: 1027 Budapest, Horvát utca 2-12. IX/101.

