
TÁJÉKOZTATÓ A WWW.NULLAZZ.HU SÜTI 
SZABÁLYZATÁRÓL 

 

1. MIK AZOK A SÜTIK, HOGYAN TUDOD MÓDOSÍTANI A BEÁLLÍTÁSOKAT? 

Mint a legtöbb oldal, a www.null.hu (a továbbiakban úgy is, mint „Weboldal”) is használ 
szolgáltatásainak fenntartása, fejlesztése, valamint a felhasználói élmény fokozása érdekében kis 
szöveges fájlokat, úgynevezett cookie-kat (sütik). A jogszabályok szerint a sütiket abban az esetben 
tárolhatjuk a Te eszközödön, ha erre feltétlenül szükség van a weboldalunk működése érdekében. 
Minden egyéb típusú süti használatához az engedélyedre van szükségünk. Jelen weboldalunk 
különféle sütiket használ. A weboldalunkon megjelenő néhány sütit harmadik fél szolgáltatóink 
helyezik el. 
A sütik kezelésére vonatkozó beállításaidat, hozzájárulásodat módosíthatod, illetve visszavonhatod. 
A böngészők lehetőséget adnak a süti-beállítások megváltoztatására. A legtöbb böngésző 
alapértelmezettként automatikusan elfogadja a sütiket, de ez megváltoztatható annak érdekében, 
hogy a beállítást követően megakadályozza az automatikus elfogadást. 
Ha többet szeretnél megtudni a böngésző beállításainak módosításáról, nézd át a böngésző 
utasításait vagy súgóját. A legnépszerűbb böngészők süti-beállításairól az alábbi linkeken 
tájékozódhatsz: 

 Google Chrome 
 Firefox 
 Microsoft Internet Explorer 11 
 Microsoft Internet Explorer 10 
 Microsoft Edge 
 Safari 

  
2. MILYEN SÜTIKET HASZNÁLUNK A WEBOLDALUNKON? 

2.1. Elengedhetetlenül szükséges (munkamenet) sütik 
Az elengedhetetlen sütik weboldalunk használhatóságát segítik azáltal, hogy engedélyeznek olyan 
alapvető funkciókat, mint az oldalon való böngészés és a weboldal biztonságos területeihez való 
hozzáférés. A weboldal ezen sütik nélkül nem tud megfelelően működni. 
  
2.2. Használatot elősegítő sütik 
Ezek lehetőséget biztosítanak számunkra arra, hogy megjegyezhessük a Weboldallal kapcsolatos 
választásokat, preferenciákat. 
  
2.3. Statisztikai célú sütik 
Az adatok névtelen formában való gyűjtésén és jelentésén keresztül a statisztikai sütik segítenek a 
weboldal tulajdonosának abban, hogy megértse, hogyan lépnek interakcióba a látogatók a 
weboldallal. 
  
2.4. Marketing célú sütik 
A Weboldal böngészése közbeni felhasználói viselkedés elemzése céljából a www.pentech.hu illetve 
a www.app.pentech.hu a Google-tól származó mérőkódokat (web beacon-t) használhat. Az ezen 
és egyéb website-okról gyűjtött anonim információkat a Google is felhasználhatja termékei, 
szolgáltatásai fejlesztése érdekében, valamint arra, hogy a számodra releváns hirdetéseket 
közvetítsen. Amennyiben többet szeretnél megtudni erről a gyakorlatról, vagy tudni szeretné, 
milyen lehetőségei vannak arra, hogy a Google ne használja fel az veled kapcsolatosan gyűjtött 
információkat, kattints ide. 
  

http://www.nullazz.hu/
https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=hu
https://support.mozilla.org/hu/kb/S%C3%BCtik%20kezel%C3%A9se
http://windows.microsoft.com/hu-hu/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11
http://windows.microsoft.com/hu-hu/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-10
http://windows.microsoft.com/hu-hu/windows-10/edge-privacy-faq
http://support.apple.com/kb/index?page=search&q=cookies%20safari
https://marketingplatform.google.com/about/analytics/


3. HOL TÖRTÉNIK MEG A TÁJÉKOZTATÁS ÉS A HOZZÁJÁRULÁS A SÜTI 
KEZELÉSSEL KAPCSOLATBAN? 

Amikor a honlapunkat első alkalommal látogatod meg, akkor egy pop-up (felugró) ablak jelenik 
meg a képernyő közepén, amely tájékoztat téged arról, hogy oldalunk milyen sütiket alkalmaz, és 
meg tudod határozni azt, hogy mely sütikhez adod a hozzájárulásod. Ezen tájékoztató ablak 
tartalmaz egy linket ehhez a cookie tájékoztatóhoz is. 
  
4. KIHEZ FORDULHATSZ SÜTI KEZELÉSSEL KAPCSOLATOS KÉRDÉSSEL? 

Adatkezelő és elérhetőségei: 
 

Péntech Solutions Kft. (1125 Istenhegyi út 33c, cégjegyzékszám: 01-09-338535, info@pentech.hu) 
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