Az icsekk.hu honlap Cookie (süti) kezelési tájékoztatója
Az icsekk.hu honlapot a Magyar Posta Zrt. (Székhely: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6., Cg. 01-10-042463, adószám: 10901232-2-44,
levelezési cím: 1540 Budapest) működteti.
Sütik (Cookies)
A honlapunk megfelelő működése érdekében bizonyos esetekben apró adat file-okat helyezünk el az Ön böngészésre használt eszközén az
Ön által használt böngésző, valamint honlapunkon tett egyedi beállításainak megfelelő tartalommal, a legtöbb honlaphoz hasonlóan.
A sütik az Ön beállításai alapján tehát megkönnyítik Önnek honlapunk használatát, biztosítják, hogy az Ön által indított munkamenetek
zökkenőmentesen lefussanak.
Az icsekk.hu-n használt sütik listája:
Alkalmazott cookie neve

Mire szolgál?

HAPROXY_SESSION

A honlap aloldali közötti átlépés során a felhasználó állapotát, státuszát jelzi, azonosítja és
biztosítja a felhasználói munkamenetet folyamatos kiszolgálását

Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy amikor az icsekk.hu honlapjába beágyazott youtube videókat nyitja meg,



CONSENT

akkor a Youtube az alábbi sütiket helyezi el az Ön számítógépén.



VISITOR_INFO1_LIVE

Ezeket a sütiket nem a Magyar Posta Zrt. alkalmazza.
Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy az icsekk.hu oldalon számos olyan kapcsolódási pont (link) található, amely más szolgáltatók
weboldalaira vezethetnek. Ezeknek a honlapoknak a működtetői saját maguk határozzák meg honlapjuk cookie (süti) kezelését és
ezekre a honlapokra való átnavigálást követően az elért honlap cookie (süti) kezelési tájékoztatója irányadó.
Az alapműködést biztosító sütik, az Ön által honlapunkkal kezdeményezett kapcsolat működését (a munkafolyamatok lefutását, bizalmasságát)
biztosítják. Az alapértelmezett sütiket is letörölheti, vagy blokkolhatja, de ebben az esetben a honlap nem biztos, hogy megfelelően fog
működni, annak teljes funkcionalitása az Ön számára nem kerül biztosításra.

Az icsekk.hu honlap Cookie (süti) kezelési tájékoztatója

A statisztikai célú sütik információt biztosítanak számunkra a honlap megfelelő fejlesztéséhez. Ezek a sütik a felhasználók és munkameneteik
adatai, böngésző beállításai alapján felhasználóhoz nem köthető általános használati adatokat biztosítanak számunkra. Ilyen például az, hogy
milyen böngészőből keresik fel jellemzően az oldalt és így melyik böngészőverziókra célszerű azt optimalizálni.
A Hirdetési/reklám sütik célja, hogy a böngészési előzményei alapján az Önt valószínűsíthetően leginkább érdeklő, az Ön számára releváns
hirdetések jelenjenek meg böngészőjében. Jelenleg az icsekk.hu személyre szabott hirdetések megjelenítését célzó sütiket nem használ.

Hogyan kezelheti a sütiket?
A legtöbb böngésző alapbeállításként engedi a sütik használatát. Amennyiben Ön ezt mégsem kívánja, illetve nem fogadja el ezen cookie-k
alkalmazását módosíthatja és kikapcsolhatja ezeket böngészője beállításával.
A süti file-okat törölheti (részletes információk: www.AllAboutCookies.org), vagy a leggyakrabban használt böngészővel blokkolhatja is az
elhelyezésüket. Felhívjuk figyelmét, hogy ebben az esetben azonban a honlapunk használatakor bizonyos beállításokat minden alkalommal
újra el kell végeznie, és bizonyos szolgáltatások nem feltétlenül fognak a maga teljességükben, zökkenőmentesen működni.
A sütik törléséről, blokkolásáról részletes információkat talál általában www.AllAboutCookies.org (angol) oldalon és az Ön által használt
böngészőre vonatkozóan az alábbi linkeken:


Firefox



Google Chrome



Microsoft Internet Explorer 11



Microsoft Edge



Safari



Opera

A Magyar Posta Zrt. adatkezeléséről további információkat az Adatkezelési tájékoztatóban olvashat.

