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A PRODOSOFT Informatikai Korlátolt Felelősségű Társaság (1116 Budapest, Sztregova utca
1.,  cégjegyzékszám:  01-09-931247 a  továbbiakban:  Prodosoft,  vagy  adatkezelő)  által
üzemeltetetett  www.prodosoft.hu  oldalon  (továbbiakban:  "Honlap")  ún.  cookie-kat
(magyarul: sütiket), illetve hasonló technológiai megoldásokat használ. Ezekre az alábbiakban
összefoglalóan, mint cookie-kra hivatkoztunk. 

A Honlapok látogatása során Ön hozzájárul az oldalon alkalmazott cookie-k (magyarul sütik)
használatához a böngészési élmény javítása, illetve az érdeklődésének megfelelő, személyre
szabott  ajánlatok  megjelenítése  érdekében.  Ez  az  oldal  tartalmazza  az  összes,  cookie-k
használatával kapcsolatos információt, amelyeket a Honlapon alkalmazunk. 

Mik azok a cookie-k? 
A  cookie-k  olyan  kis  adatcsomagok,  melyeket  a  böngésző  ment  el  az  Ön  eszközére  a
honlapok (webszerverek) kérésére. A weboldalak ezekben a sütikben tárolják az ideiglenes,
de számukra fontos információkat, a honlapokon keresztül történő szolgáltatások nyújtására,
felhasználók ezzel összefüggő azonosítására, a böngészési élmény javítására, a felhasználók
érdeklődésének  megfelelő,  személyre  szabott  ajánlatok  megjelenítésére,  valamint  a
honlapjaink látogatottsági adatainak elemzésére. 

Hogyan tudja a cookie-k használatát szabályozni? 
Ön a böngészője beállításával tudja szabályozni a cookie-k használatát. Amennyiben az Ön
böngészője  úgy van beállítva,  hogy engedélyezi  a  cookie-kat,  akkor  az  az  Ön részéről  a
cookie-k használatához és az ezzel járó személyes adatok kezeléséhez való hozzájárulásnak
minősül. 

A legtöbb böngészőprogram alapbeállítása olyan, hogy engedélyezi a cookie-k használatát. A
leggyakrabban  használt  böngészők  esetében  a  cookie-k  beállításának  módját  az  alábbi
weboldalak ismertetik: 

-  Apple  Safari:  https://support.apple.com/hu-hu/guide/safari/manage-cookies-and-website-
data-sfri11471/mac 
- Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=hu 
-  Microsoft  Internet  Explorer:  http://windows.microsoft.com/hu-hu/windows-vista/block-or-
allow-cookies 
- Opera: https://www.opera.com/help/tutorials/security/privacy/ 
-  Mozilla  Firefox:  https://support.mozilla.org/hu/kb/sutik-engedelyezese-es-tiltasa-amit-
weboldak-haszn 

Ha Ön a cookie-k használatát a böngészőben eszközölt beállításokon keresztül letiltja, akkor a
honlapok  vagy  azok  bizonyos  funkciói  elérhetetlenné  vagy  használhatatlanná  válnak
mindaddig, amíg a cookie-k használatát nem engedélyezi újra, azaz a blokkolást nem oldja
fel.  Bármikor  lehetősége  nyílik  a  beállítások,  és  ezáltal  a  cookie-k  használatának
módosítására. 



Ön  szintén  a  böngészőjében  tudja  megtekinteni  és  törölni  azokat  a  cookie-kat,  amelyek
korábban kerültek eltárolásra a számítógépén. 

A  Google  Analytics  által  használt  cookie-k  esetében  elérhető  egy  olyan,  a  Google  által
közzétett  böngésző-kiegészítés,  amely  használatával  ezek  a  cookie-k  letilthatóak.  Erről
részletes információ az alábbi linken érhető el: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout. 

A fenti hivatkozásokon elérhető webhelyek, információk és kiegészítők (programok) teljesen
függetlenek a  dm-től,  így ennek elérhetőségével  vagy az  azokon található  információkkal
kapcsolatban a dm tájékoztatást adni nem tud és felelősséget sem vállal. 

http://tools.google.com/dlpage/gaoptout


Milyen cookie-kat használunk? 
Ha egy felhasználó megnyit egy weboldalt, egy a böngészőben lévő süti mentésre kerülhet a
felhasználó gépén. Ez a süti  tartalmaz egy jellegzetes  karaktersort,  amely lehetővé teszi a
böngésző azonosítását a weboldal újbóli megnyitásakor. 

A legtöbb általunk használt süti úgy nevezett munkamenet (session) süti, amely a böngésző
bezárásával  törlődik  a  számítógépéről.  Emellett  van  néhány hosszabb életű  süti,  melynek
segítségével  felismerhetjük  Önt  látogatóként.  A  sütik  nem  okoznak  kárt  az  Ön
számítógépében és nem tartalmaznak vírusokat. 

A sütikben a következő adatok, illetve információk kerülnek elmentésre és feldolgozásra. 
- bejelentkezés-funkcionalitás, élettartam: egy megnyitás 
- adott esetben a terhek csökkentése, élettartam: egy megnyitás 

A  személyes  adatok  sütik  használatával  történő  feldolgozásának  jogalapja  az  Általános
adatvédelmi  rendelet  6.  cikkely  (1)  bekezdés  f.  pontja.  Weboldalunk  néhány  eleme
megköveteli,  hogy a megnyitott  böngésző más oldal megnyitását  követően is azonosítható
legyen. Az Általános adatvédelmi rendelet 6. cikkely (1) bekezdés f. pontja alapján e célból
jogos érdekünkben áll a személyes adatok feldolgozása. 

A sütik  a  felhasználó  számítógépén  mentésre  és  onnan az  oldalunk  számára  továbbításra
kerülnek. Ezáltal a sütik használata felhasználóként teljesen az Ön irányítása alatt zajlik. A
böngészőjében egy beállítás módosításával leállíthatja vagy korlátozhatja a sütik továbbítását.
A tárolt sütik bármikor törölhetők. Ez automatikusan is történhet. Ha letiltják a weboldalaink
sütijeit, lehetséges, hogy az oldalon nem minden funkció lesz akadálytalanul használható.


