Olcsó Szállás.eu Cookie (süti) szabályok
Mik azok a sütik?
A sütik karakterláncokat tartalmazó kis szöveges fájlok, melyeket el lehet helyezni számítógépén
vagy mobil eszközén és amely egyedileg azonosítja böngészőjét vagy eszközét. Mire használhatók
a sütik?
A sütik tudatják a webhellyel vagy szolgáltatással, hogy a számítógépe vagy eszköze meg e
látogatta már ezt a webhelyet vagy szolgáltatást régebben. A sütiket arra alkalmazzák, hogy
segítsenek megérteni, hogy a webhely vagy szolgáltatás hogyan van használatban. Hatékonyan
segít eligazodni az oldalak között, segít emlékezni az ön beállításaira, és általában javíthatja a
böngészési élményt. A sütik segíthetnek az értékesítés (marketing) biztosításában, vagyis amit
ön online lát az relevánsabb legyen az ön érdeklődésköréhez.

Milyen típusú sütiket használ az Olcsó Szállás.eu?
A sütik általában négy kategóriára oszthatók: Feltétlenül szükséges, Teljesítmény, Funkcionalitás
és Célzás. Az Olcsó Szállás.eu a szolgáltatásban a sütiket mind a négy kategóriában rutinszerűen
használja. Tudjon meg többet a négy süti kategóriáról.
1. Feltétlenül szükséges sütik: Ezek a sütik elengedhetetlenek, mivel lehetővé teszik a mozogást
a szolgáltatásban és használják a szolgáltatás funkcióit mint például a bejelentkezés hozzáférését,
vagy a biztonságos területeket.
2. Teljesítmény sütik: Ezek a sütik információkat gyűjtenek össze arról, hogy ön hogyan használta
a szolgáltatást, például az ön által megadott egyedi felhasználónévvel kapcsolatos információkat,
hogy kevésbé terhelje a háttérben lévő infrastruktúránkat. Ezeket a sütiket arra is fel lehet használni,
hogy tudassa velünk, hogy ön bejelentkezett oldalunkra ami által mi önnek frissebb tartalmakkal
tudunk szolgálni ellentétben olyan felhasználóval, aki még soha nem jelentkezett be. A sütikkel
szintén nyomon követhetjük a szolgáltatás használatát és esetlegesen új funkciókat és változásokat
hozhatunk a szolgáltatásban. Az összegyűjtött adatok a szolgáltatás működésének javítására
használlandók
3. Funkcionalitás sütik: Ezek a sütik lehetővé teszik számunkra, hogy emlékezzünk arra, hogy ön
hogyan jelentkezett be, hogy ön úgy döntött nem szeretne többé hirdetéseket látni, hogy változtatott
e valamin a szolgáltatásban miközben kijelentkezett, hogy ön mikor jelentkezett be vagy ki és
emlékezzünk az ön által használt szolgáltatás állapotára. Ezek a sütik lehetővé teszik számunkra,
hogy személyre szabott szolgáltatást és tartalmat biztosítjunk önnek, valamint segít emlékezni arra,
hogy ön hogyan állította be a szolgáltatást esetleges más módon. A sütik információ gyűjtése
anonim, tehát azokat nem használjuk böngészési tevékenységeinek nyomonkövetésére más
oldalakon vagy szolgáltatásokban.

4. Célzás sütik: Ilyen sütiket reklám szállító hirdetési partnerek vagy más harmadik felek
használhatnak az ön érdeklődésköréhez megfelelő tartalom biztosításának érdekében. Ezek a sütik
emlékeznek arra, hogy az ön készüléke már járt a webhelyen vagy a szolgáltatásban és tudja
követni a készülék böngészési tevékenységét más oldalakon mint az Olcsó Szállás.eu, vagy egyéb
eltérő szolgáltatásokon. Ez az információ az Olcsó Szállás.eu-n kívüli szervezetekkel osztható meg,
mint például a hirdetők vagy hirdetési hálózatok a reklám biztosíttásának érdekében. Ezen kívül
segít mérni az üzleti partnerek reklámkampányainak hatékonyságát. Mindezt abból a célból, hogy
összesített statisztikákat gyűjthessenek a szolgáltatás használatáról és teszteléseiről.

Meddig maradnak a sütik a készülékemben?
A sütik tárolásának időtartama a számítógépen vagy mobil eszközön attól függ, hogy egy
tartós- vagy esetleg egy ideiglenes sütiről van e szó. Az ideiglenes sütik csak addig maradnak
készülékében amíg le nem állítja a böngészést. Az állandó sütik viszont addig maradnak
elraktározva amíg le nem járnak vagy amíg ki nem törli őket.

Az első és harmadik fél sütik
Az első sütik az Olcsó Szállás.eu -hoz tartoznak. A harmadik fél sütik olyan sütik, amelyeket egy
másik fél helyez el az ön készülékében. mindezt a mi szolgáltatásunkon keresztül. A harmadik fél
sütiket egy az Olcsó Szállás.eu -val kapcsolatos személy tudja elhelyezni készülékében például
azért, hogy segítsen nekünk megérteni, hogy ön hogyan használja szolgáltatásunkat. Harmadik
féltől származó sütiket az üzleti partnerek is el tudják helyezni készülékében, hogy önnek az
interneten más helyeken is reklámozhassák termékeiket és szolgáltatásaikat.

Hogyan ellenőrizze és törölje a sütiket
Mivel mindenki más böngészőt használ a sütik letiltása vagy törölése érdekében keressen rá a
Google -ban a következőre ”sütik letiltása és törlése” és kövesse az utasításokat.

Fontos!
Ha ön a sütiket böngészőjében letiltja vagy kitörli azokat készülékéből, előfordulhat, hogy nem
tud hozzáférni majd bizonyos részekhez és a szolgáltatás valamely része nem működik majd
megfelelően!

www.olcso-szallas.eu

