
Cookie (süti) szabályzat 

Ahogy szinte minden weboldal, az ilovedegu.hu is használ cookie-kat annak érdekében, hogy 

minél személyre szabottabb webes szolgáltatást nyújthasson a felhasználó számára. Cookie-k 

használata nélkül a weboldal összes funkcióját NEM tudjuk működtetni. 

A cookie egy olyan rövid szöveges információ, mely a böngészőn keresztül töltődik le a 

felhasználó számítógének a merevlemezére, így a Weboldal képes lesz emlékezni a 

felhasználóra. 

A cookie-k önmagukban nem alkalmasak a felhasználó azonosítására. Egy cookie jellemzően 

annak a tartománynak a nevét tartalmazza, ahonnan a cookie érkezett, ezen kívül a cookie 

élettartamát, és egy értéket, amely jellemzően egy véletlenszerűen generált egyedi számsor. A 

cookie-król további információ: a www.allaboutcookies.org weboldalon érhető el. 

A Weboldal használatával a felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy az ilovedegu.hu cookie-kat 

használjon a jelen Cookie Szabályzatnak megfelelően. Amennyiben a felhasználó nem ért 

egyet a cookie-k használatával, böngészőjét ennek megfelelően köteles beállítani, vagy 

felhagyni a Weboldal használatával. Amennyiben a felhasználó kikapcsolja a cookie-kat, az 

hátrányosan befolyásolhatja a Weboldal felhasználói élményét. 

Az új jogi szabályozás értelmében az ilovedegu.hu a cookie-k használata előtt köteles kikérni 

a felhasználó beleegyezését. 

Amint látható, a Weboldal minden lapján megjelenik az ezzel kapcsolatos egyértelmű 

tájékoztatás. 

Amennyiben a felhasználó a tájékoztatás elfogadás után tovább használja a weboldalt, az 

ilovedegu.hu úgy vélelmezi, hogy a felhasználó számára megfelel a cookie-k fent leírt módon 

történő használata. 

 

A cookie-k használatának célja, hogy segítségükkel a Weboldal a lehető legtöbbet nyújtsa a 

felhasználó számára. 

Amennyiben a felhasználó nem kíván cookie-kat fogadni, a böngészőn egyszerűen be kell 

állítania a cookie-k elutasítását, vagy külön értesítést kérhet, ha cookie érkezik a 

számítógépére. 

A felhasználó a módosítást a böngésző haladó beállításai között teheti meg. 

 

A cookie-k kikapcsolása után a felhasználó vélhetően nem tudja használni a Weboldal összes 

interaktív funkcióját, ezért az ilovedegu.hu javasolja, hogy a Weboldal teljes kihasználásának 

érdekében a funkció bekapcsolva maradjon. 

A cookie-k letöltésének megakadályozásával kapcsolatban további útmutatás a 

www.allaboutcookies.org/manage-cookies oldalon érhető el. 

 

http://www.allaboutcookies.org/
http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies

