COMPANY OPERATION MANAGEMENT KFT.
COOKIE TÁJÉKOZTATÓ

Cookie (süti) tájékoztató
Tisztelt Látogató! Tájékoztatjuk, hogy a jelen honlap cookie-kat használ olyan webes szolgáltatások és
alkalmazások nyújtása céljából, melyek cookie-k nélkül nem lennének elérhetőek az Ön számára. A honlap
használatával Ön hozzájárul, hogy a böngészője fogadja a cookie-kat.

1. Cookie-ról általában
A cookie-k olyan rövid szöveges fájlok, melyeket a megtekintett honlapok helyeznek el a számítógép böngészőjében.
A cookie-kat széles körben használják a honlapok hatékony üzemeltetése vagy webes szolgáltatások és funkciók
nyújtása céljából. A cookie-k lehetnek „állandó” vagy „ideiglenes” cookie-k. Az állandó cookie-t a böngésző egy
meghatározott időpontig tárolja, feltéve, hogy azt a felhasználó korábban nem törli, az ideiglenes cookie-t azonban a
böngésző nem tárolja, az a böngésző becsukásával automatikusan törlődik.

2. Böngésző-beállítások módosítása
A legtöbb böngésző lehetőséget ad a cookie-k használatának szabályozására. A cookie beállításokat bármikor
megváltoztathatja böngészőjében is. Az ehhez szükséges útmutatásért kérjük, keresse fel böngészőjét: Chrome,
Firefox, Safari, Internet Explorer, Microsoft Edge. Általában a cookie-król pedig itt tájékozódhat.

3. Szükséges cookie-k
A szükséges cookie-k lehetővé teszik, hogy olyan információt jegyezzünk meg, melyek elsősorban az oldal
működésével állnak kapcsolatban. A szükséges cookie-k szolgálhatnak továbbá analitikai célt, illetve az oldalon futó
hirdetések megjelenítésére. A szükséges cookie-k az alábbi funkciókat biztosítják: Google Analytics forgalommérés.

4. Funkcionális cookie-k
A funkcionális cookie-k az érdeklődési körnek megfelelő hirdetések megjelenítését szolgálják.
A weboldal nem tartalmaz ilyen elemet.

5. Komfort cookie-k
A komfort cookie-k lehetővé teszik az oldal teljes funkcionalitásának a használatát, így személyre szóló tartalmak,
hirdetések megjelenítését és küldését biztosítják a honlap használatának elemzése által, valamint visszajelzéssel
szolgálnak szolgáltatásaink igénybe vételéről, ezáltal hozzájárulnak azok igényekre szabott továbbfejlesztéséhez.
A weboldal nem tartalmaz ilyen elemet.

6. Cookie-k és a személyes adatok
A cookie-k nem tartalmaznak és tárolnak személyes jellegű adatokat, azonban felhívjuk a figyelmet, hogy a jelen
honlapon gyűjtött személyes adatok összekapcsolásra kerülnek a Session cookie-kban tárolt információkkal.

7. Adatvédelmi szabályzat és a cookie-szabályzat kapcsolata
A jelen cookie-szabályzat a honlap adatkezelési szabályzatainak elválaszthatatlan részét képezi. A Company
Operation Management Kft. adatkezelési tájékoztatóját itt érheti el.

8. Kapcsolat
A jelen honlapot a Company Operation Management Kft. üzemelteti. Amennyiben kérdése merülne fel a jelen
szabályzattal vagy a cookie-k használatával kapcsolatosan, az alábbi elérhetőségeken tud kapcsolatba lépni az
üzemeltetővel:
(a)
E-mail
útján:
info@companyoperationmanagement.hu
(b) Postai úton: 2041 Budaörs, pf.: 287

