Sütik/Cookies
Az oldalunkon sütiket és hozzá hasonló eszközöket használunk a jobb teljesítmény és a
felhasználói élmény javítása érdekében.
Mik azok a sütik?
A sütik kis szövegfájlok, amelyeket a honlap akkor helyez el az Ön számítógépére vagy
mobileszközére, amikor először látogat az oldalra. A süti abban segíti a weboldalakat, hogy a
következő látogatásának idejére az Ön eszköze azonosítva legyen, segíti Önt abban, hogy
gyorsabban kezelje az űrlapok kitöltését, és releváns tartalmakat is ajánl Önnek a honlapon
észlelt korábbi viselkedése alapján. Ebben a szabályzatban a sütik kifejezést használjuk
minden olyan fájlra, amely ilyen módon információkat gyűjt. A sütik többsége nem gyűjti
össze azokat az információkat, amelyek azonosítják Önt, ehelyett olyan általános
információkat tárol, mint például, hogy hogyan érkezett a felhasználó az oldalunkra vagy a
felhasználó általános helyét.
Milyen sütiket használ a quiz.atomforyou.com webhely (beleértve az összes nyelvi
változatot)?
Összességében a sütijeink három különböző funkciót látnak el:
Működési sütik
Ezeket a sütiket arra használjuk, hogy elemezzük, hogyan használja a honlapunkat, hogy
figyelemmel kísérjük annak teljesítményét. Ez lehetővé teszi számunkra, hogy megbízható
hozzáférést biztosítsunk a legnépszerűbb oldalakhoz.
Funkcionális sütik
Ezeket a sütiket a felhasználói preferenciák megjegyzésére használják. Például időt takaríthat
meg a különféle űrlapok kitöltésével, mivel megjegyzi a preferenciákként kiválasztott
opciókat.
Egyéb sütik
Bizonyos sütiket statisztikák gyűjtésére, a webhely forgalmának figyelésére, az oldal
funkcionalitásának javítására és az automa (robot) program tevékenységének észlelésére
használnak. Statisztikáinkat a Yandex.Metrics és a Google Analytics segítségével gyűjtjük.
További információk
A hirdetők néha saját sütiket használnak, például a célzott hirdetések esetében. Amennyiben
Ön az Európai Unióban tartózkodik, és többet szeretne megtudni arról, hogyan használják a
hirdetők ezeket a fajta sütiket vagy nem szeretne többé ilyet kapni, kérjük, látogasson el a
www.youronlinechoices.eu oldalra! Kérjük, vegye figyelembe, hogy amennyiben nem
engedélyezi a sütik használatát, ez esetben az oldal bizonyos részei nem fognak az elvártak
szerint működni!
Arról, hogyan működnek az üzleti sütik a www.allaboutcookies.org oldalon talál további
információkat.
Ha bármilyen kérdése merül fel a vázolt sütikre vonatkozó szabályzattal kapcsolatban,
kérjük, lépjen velünk kapcsolatba az info@atomforyou.com e-mail címen!

