A SÜTIK HASZNÁLATA
Információk a sütikről
E weboldal megfelelő működtetése és a felhasználói élmény fokozása érdekében e
weboldal egy kis mennyiségű információt (sütiket) telepít az Ön
számítógépére/eszközére.
Egyes sütik a weboldal megfelelő működéséhez szükségesek, illetve ahhoz, hogy
lehetővé tegyék bizonyos technikai jellemzők használatát, ezáltal kellő felhasználói
élményt nyújtva Önnek. Olyan sütik használata céljából, amelyek nem elengedhetetlenül
szükségesek a weboldal használatához, viszont javítják a nyújtott szolgáltatásokat, az
Ön jóváhagyását fogjuk kérni. Amennyiben Ön nem ért egyet egyes sütik használatával,
folytathatja a böngészést a weboldalon, viszont egyes funkciók nem lesznek elérhetőek
Ön számára.
Mi a süti?
A sütik a meglátogatott weboldal által az Ön számítógépén/mobil eszközén tárolt
információk. A sütik általában az Ön beállításait, illetve a weboldal-beállításokat őrzik
meg, mint amilyenek például a nyelv vagy a cím. Később, amikor Ön újra megnyitja ezt a
weboldalt, az internetes böngésző visszaküldi az adott oldal sütijeit. Ez lehetővé teszi a
weboldal számára, hogy személyre szabott formában jelenítse meg a tartalmat, mivel a
sütinek köszönhetően a weboldal emlékszik egy meghatározott időre az Ön
cselekedeteire, sőt az Ön beállításaira is. Minden alkalommal, amikor egy felhasználó
megnyit egy oldalt, a webszerver leolvassa a sütire előzőleg tárolt értékeket.
A sütik sokféle információt tárolhatnak, a személyes információkat is ideértve. Ezeket az
adatokat a sütik csak abban az esetben fogják használni, ha Ön ebbe beleegyezését adta
– a weboldalak számára nem elérhetőek azok az információk, amelyeket Ön nem adott
meg és weboldalak nem férhetnek hozzá egyéb fájlokhoz az Ön számítógépén vagy
mobileszközén.
Megváltoztathatja a böngészője beállításait megjelölve azt, hogy Ön elfogadja, avagy
nem fogadja el e sütik kérelmeit, avagy törli a böngésző lezárásakor automatikus módon
elmentett sütiket és így tovább. Hasonlóképpen, ha Ön beleegyezését adja a sütik
használatába, bármely pillanatban megváltoztathatja ezt az opcióját.
Milyen sütiket használ a starstone.ro és miért
Elengedhetetlen sütik – ezek a sütik segítik Önt abban, hogy könnyen használhatsa a
weboldalunkat, olyan alapvető funkciókat engedélyezve, mint például az oldalon való
böngészés és a weboldal biztonsági területeihez való hozzáférés. A weboldal e sütik
nélkül nem tud megfelelően működni.
Analitikai sütik – ezeket a sütiket a weboldal olyan forgalomelemzési célokból telepíti,
mint amilyenek a használt oldalak vagy a weboldalon eltöltött idő elemzése, mely
információkat a tartalom és a kínált szolgáltatások minőségének javítására használnak.
Ehhez a weboldalhoz a Google Analytics rendszeréből származó sütiket használják.
Marketing sütik – a marketing sütiket a látogatóknak a weboldalakon való nyomon
követésére használják. A cél az, hogy az egyes felhasználók számára releváns és

lenyűgöző reklámokat jelenítsenek meg, következésképpen ezek értékesebbek a
harmadik fél ügynökségek számára.
E sütik jegyzékét megtalálja a süti hozzájárulásokat kezelő eszköz leírásában.
Hogyan lehet letiltani a sütiket
Amikor először lép be egy weboldalra, hozzájárulását fogjuk kérni a nem
elengedhetetlenül szükséges sütik használatára.
Bármikor megszüntetheti a nem elengedhetetlenül szükséges sütik használatát és
azokat többé nem tárolják az Ön számítógépén vagy eszközén. A süti beállításokat
ellenőrizni és konfigurálni lehet a böngészőben.

