
COOKIE (SÜTI) SZABÁLYZAT

Ez a szabályzat a FLIP TECHNOLOGIES S.R.L. (romániai jogi személy, székhelye: Románia,
Braila, 549 Stefan cel Mare utca, Braila megye, a cégjegyzékszáma: Braila. J09/664/2019,
adószáma: RO41451393 (a továbbiakban: FLIP TECHNOLOGIES S.R.L. vagy FLIP) által
üzemeltetett weboldalakon és alkalmazásokban használt cookie-kra és hasonló
technológiákra vonatkozik.

Információ a sütikről
A weboldal megfelelő működéséhez és a böngészési élmény javításához a weboldalnak kis
mennyiségű információt (cookie-kat) kell elhelyeznie az Ön számítógépén/eszközén.
Bizonyos cookie-k szükségesek a webhely megfelelő működéséhez és bizonyos technikai
funkciók használatához, így biztosítva Önnek kielégítő felhasználói élményt. Ha olyan sütiket
szeretnénk használni, amelyek nem szükségesek az oldal használatához, de javítják a kínált
szolgáltatásokat, ehhez az Ön jóváhagyását kérjük. Ha nem járul hozzá ezen kényelmi sütik
használatához, továbbra is böngészhet az oldalon, de bizonyos funkciók nem lesznek
elérhetőek az Ön számára.

Mi az a süti?
A süti olyan információ, amelyet a látogatott webhely tárol az Ön számítógépén vagy
mobileszközén. A sütik általában az Ön preferenciáit, az oldal beállításait, például az Ön által
preferált nyelvet vagy címet tárolják. Ezt követően, amikor újra belép az adott webhelyre, az
internetes böngészője visszaküldi az adott oldal cookie-jait. Ez lehetővé teszi, hogy az oldal
testreszabott módon jelenítse meg a tartalmat. Minden alkalommal, amikor a felhasználó
megnyit egy oldalt, a webszerver beolvassa a cookie-ban korábban tárolt értékeket. A sütik
sokféle információt tárolhatnak, beleértve a személyes adatokat is. Ezeket az adatokat a
cookie-k csak akkor használják, ha Ön ehhez hozzájárult - a weboldalak nem férhetnek hozzá
olyan információhoz, amelyet Ön nem adott meg, és nem férhetnek hozzá számítógépén
vagy mobileszközén lévő egyéb fájlokhoz.

Megváltoztathatja a böngésző beállításait úgy, hogy kiválaszthassa, elfogadja-e ezeknek a
sütiknek a kéréseit, vagy bezárásakor törölje a böngésző az automatikusan elmentett sütiket,
és így tovább. Amennyiben Ön hozzájárul a sütik használatához, később bármikor
megváltoztathatja döntését.

Milyen sütiket használ a rejoy.hu és miért?

Szükséges sütik - Ezek a sütik segítenek egy könnyen használható weboldal létrehozásában,
lehetővé téve az olyan alapvető funkciókat, mint az oldal navigálása és a weboldal
biztonságos területeinek elérése. A weboldal nem tud megfelelően működni ezen sütik
nélkül.

Cookie neve Leírás Típus Lejárat

rc::a Az emberi felhasználó és a botok
megkülönböztetésére szolgál.

HTML Tartós
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rc::c Az emberi felhasználó és a botok
megkülönböztetésére szolgál.

HTML Ideiglenes
(session)

Analitikai sütik - ezek olyan sütik, amelyeket a webhely a forgalom elemzése céljából tölt be,
például a használt oldalak vagy a webhelyen eltöltött idő elemzése, a tartalom és a kínált
szolgáltatások minőségének javítására. Ezen a weboldalon a Google Analytics rendszer
cookie-jait használjuk.

Cookie neve Leírás Típus Lejárat

_Ga Egyedi azonosítót rögzít, amelyet a
felhasználó látogatásáról szóló statisztikai
adatok generálására használnak.

HTTP 2 év

_Gid Egyedi azonosítót rögzít, amelyet a
felhasználó látogatásáról szóló statisztikai
adatok generálására használnak.

HTTP 1 nap

Preferenciasütik - A preferenciasütik a felhasználók preferenciáinak (nyelv, képernyőméret
stb.) őrzésére szolgálnak a látogatás időtartama alatt és a webhelyre történő visszatéréskor.

Cookie neve Leírás Típus Lejárat

intercom.intercom-state Egyedi azonosítót tárol minden egyes
csevegési munkamenethez, hogy az
operátorok megtekinthessék a
beszélgetések előzményeit.

HTML Tartós

intercom-id- # Lehetővé teszi az oldal számára, hogy
felismerje a látogatót és optimalizálja a
chat működését.

HTTP 270 nap

intercom-session # Egyedi azonosítót állít be minden
felhasználó számára a chat funkció
integritásának biztosítása érdekében.

HTTP 6 nap

Hogyan lehet letiltani a cookie-kat?
Amikor először lép be az oldalra, kérni fogjuk hozzájárulását a webhely használatához nem
szükséges sütik kezeléséhez. Ezen sütiket bármikor letilthatja, és azok többé nem kerülnek
tárolásra a számítógépén vagy eszközén. A cookie-beállításokat a webböngészőben
szabályozhatja és konfigurálhatja.
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