A Magyar-Japán Baráti Társaság Süti-kezelési szabályzata

A MAGYAR–JAPÁN BARÁTI TÁRSASÁG
Süti-kezelési szabályzata
A Magyar-Japán Baráti Társaság (MJBT) honlapján (mjbt.hu) sütiket használunk a
felhasználói élmény javítása érdekében. A sütik (cookie-k) olyan fájlok, amelyek kis
mennyiségű információt tartalmaznak. Ezeket az Ön által meglátogatott webhelyek töltik le az
Ön számítógépére vagy mobilkészülékére. Ezek javíthatják a webhelyünk használatával
kapcsolatos felhasználói élményt például azzal, hogy emlékeznek az Ön beállításaira, és
követik az Ön webhelyhasználatát, így a webhely az Ön igényeinek megfelelően
tökéletesíthető. Ennek során az Ön webhelyhasználatáról olyan információkat is gyűjthetnek,
amelyek néhány országban személyes adatoknak tekinthetők. Oldalunkon olyan sütik is
találhatóak, amelyeket külső felek állítanak be, nem az MJBT.
Az MJBT szeretné az Ön hozzájárulását kérni ahhoz, hogy sütiket küldjön az Ön
számítógépére vagy mobileszközére. Amennyiben nem ért egyet azzal, hogy az alapvetően
szükséges sütiket az Ön eszközére mentsük, kérjük, ne használja tovább webhelyünket.
Ön bármikor visszavonhatja sütiket érintő hozzájárulását, még akkor is, ha korábban
hozzájárult a fenti süti-beállításokhoz. Azonban ne feledje, hogy amennyiben hozzájárulását
visszavonja, webhelyünk egyes részei nem fognak működni.

A MJBT weboldalának működéséhez szükséges sütik
Az alapvetően szükséges sütik elengedhetetlenek ahhoz, hogy megkapja a webhely
valamelyik szolgáltatását. Az alábbiakban felsorolt sütik nélkül nem tudnánk üzemeltetni a
webhelyünket.
A honlapunk a következő célokból használ sütiket:








alapvető működés – a honlap alapvető működéséhez sütiket tárol a felhasználó
eszközén (az ezzel kapcsolatos sütik a wp-, wordpress_ és w3tc_ azonosítót
tartalmazzák);
nyelvi beállítások – a honlap tárolhat sütiket abból a célból, hogy a különböző nyelvi
beállításokat elmentse (az ezzel kapcsolatos süti azonosítója pll_language)
felhasználó-azonosítás – amennyiben hozzászólást ír valamelyik bejegyzésünkhöz, a
honlap ezzel kapcsolatban sütiket tárolhat az eszközén (az ezzel kapcsolatos sütik a
comment_author_ azonosítót tartalmazzák).
sütielfogadás – használunk sütit arra, hogy a sütik elfogadásával kapcsolatos
beállításait tároljuk (az ezzel kapcsolatos süti azonosítója viewed_cookie_policy);
státusz – a honlap sütit tárolhat regisztrált felhasználók esetében abból a célból, hogy
megállapítsa, az adott felhasználó belépett-e. Ez a süti csak az MJBT felhasználói
fiókkal rendelkező vezetőségi tagjait érinti (az ezzel kapcsolatos süti neve
wordpress_logged_in);

Külső sütik
Külső felek által nyújtott funkciókat is beágyazunk a webhelyünkbe:
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a Google Analytics segítségével elemezzük a webhely forgalmát (A Google
adatkezelési szabályzata: https://policies.google.com/privacy?hl=hu);
A Google Űrlapok segítségével biztosítunk lehetőséget online belépési
nyilatkozatunk kitöltésére, illetve bizonyos rendezvények esetében az előzetes
regisztrációra
(A
Google
adatkezelési
szabályzata:
https://policies.google.com/privacy?hl=hu);
a Google Térkép segítségével biztosítunk térképfunkciókat a webhelyünkön (A
Google adatkezelési szabályzata: https://policies.google.com/privacy?hl=hu);
a YouTube segítségével játszunk le videótartalmat a webhelyünkön (A Google
adatkezelési szabályzata: https://policies.google.com/privacy?hl=hu);
a Koken segítésével osztunk meg képeket Galériánkban (A Koken adatkezelési
szabályzata: http://koken.me/privacy.html);
oldalunkon Facebook bővítményt is alkalmazunk (A Facebook adatkezelési
szabályzata: https://www.facebook.com/privacy/).

Ezek a külső felek olyan funkciókat és elemzési sütiket állíthatnak be a MJBT webhelyén,
amelyek szükségesek vagy hasznosak a szolgáltatásaik működtetéséhez. Ezeket a sütiket
külső felek állítják be. A MJBT csupán lehetővé teszi ezt számukra a szolgáltatásaik
webhelybe illesztésével. Azonban az ezen sütik által gyűjtött személyes adatok adatkezelői a
külső felek lesznek. Felhívjuk figyelmét, hogy amennyiben elutasít egy külső sütit, a külső fél
által a webhelyünkön biztosított szolgáltatások esetleg nem lesznek teljes értékűek.

Sütik kezelése
A legtöbb böngésző lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy elutasítsa sütik elhelyezését,
és hogy törölje a már lementett sütiket. A sütik elutasításának és törlésének technikai
folyamata böngészőről böngészőre változik, melyről az alábbi linkeken tájékozódhat:





Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en
Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookieswebsite-preferences
Internet Explorer: https://support.microsoft.com/en-gb/help/17442/windows-internetexplorer-delete-manage-cookies
Safari: https://support.apple.com/kb/PH2141

Adatvédelmi szabályzat
A sütik személyes adatokat tartalmazhatnak. Társaságunk Adatvédelmi szabályzata további
információkat tartalmaz arról, hogyan használjuk, kezelhetjük és adhatjuk át a személyes
adatait.
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