
 

 

 

 

Cookie (süti) tájékoztató 

 

A Cookie (süti) tájékoztató hatálya 

Jelen tájékoztató a LATI Dente Kft (továbbiakban: üzemeltető) kezelésében álló mosolyrendelo.hu weboldalra 

(továbbiakban: weboldal) vonatkozik 

 

A Cookie (süti) fogalma 

A weboldal a böngészésekor a látogató számítógépére kis méretű adatfájlokat -úgynevezett sütiket- helyez el. 

Ezek a sütik kizárólag az oldal megfelelő működését, illetve az oldalt látogató kényelmét szolgálják. 

 

A Cookie-k (sütik) célja, típusai 

Egyes, a weboldal által használt sütik az oldal megfelelő működéséhez szükségesek (session cookie - 

munkamenet süti). A weboldal kényelmes, felhasználóbarát működését a kényelmi sütik biztosítják. 

1. Munkamenet sütik 

A weboldal böngészéséhez, a funkciók használatához szükségesek, a látogató műveleteit tárolják. A weboldal 

zökkenőmentes működését biztosítják. Érvényességi idejük a weboldal böngészésének időtartamára terjed ki, 

a weboldal elhagyásakor vagy a böngésző bezárásával automatikusan törlődnek. 

2. Kényelmi sütik 

Tárolják látogatóink beállításait, használati szokásait, ezáltal a weboldalon történő navigáció és a honlap 

használata könnyebbé, kényelmesebbé tehető. Például visszatérő látogatóként nem kell újra elfogadnia a süti 

tájékoztatónkat. A kényelmi sütikben nem történik személyes adat tárolása. Csak és kizárólag kódokat 

tárolunk, melynek értékéből a weboldal értesül arról, hogy a sütitájékoztatót korábban már elfogadta a 

látogató. A kényelmi sütit a látogató böngészője a számítógépén tárolja, és 1 hónap után törli. 

  

 

 

 

 



Biztonság 

A weboldal látogatója akár engedélyezi, akár tiltja a sütik használatát, az Üzemeltető nem tárol semmilyen 

személyes adatot, azonosítót, jelszót. 

 

  

A böngésző süti beállításai, tiltása 

 

  

A böngészők általában alapértelmezetten engedélyezik a sütik használatát. Lehetőség van azonban a 

korlátozásukra, visszautasításukra vagy akár a letároltak törlésére is. Ezek a beállítások böngésző függően más-

más módon végezhetők el, melyről a böngészők honlapján, illetve a „súgó” menüpontjaikon keresztül tud 

tájékozódni. A beállítások módosítása után a honlap megtekinthető marad, de előfordulhat, hogy bizonyos 

tartalmak vagy szolgáltatások nem jelennek meg teljeskörűen.  

Részletes, adott böngészőre vonatkozó információt az alábbi linkekre kattintva olvashat 

• Chrome 

• Firefox 

• Internet Explorer 

• Microsoft Edge 

 

 

Reklámblokkoló (ad-blocker) használata  

Tájékoztatjuk a weboldal látogatóit, hogy reklámblokkoló (ad-blocker) használata esetén a tájékoztatónk nem 

minden esetben jelenik meg. Ezt elkerülendő, deaktiválja a reklámblokkoló alkalmazást! 

  

 

https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=hu
https://support.mozilla.org/hu/kb/sutik-informacio-amelyet-weboldalak-tarolnak-szami?redirectlocale=hu&redirectslug=Sütik+kezelése
https://support.microsoft.com/hu-hu/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
https://privacy.microsoft.com/en-us/windows-10-microsoft-edge-and-privacy

