Cookie tájékoztató
1. Mik azok a "cookie"-k?
A cookie-k, azaz sütik (a továbbiakban: cookie-(k)vagy süti(k)) olyan kisméretű szövegfájlok, melyeket
a weboldalak tárolnak el az oldalaikra látogató felhasználó számítógépén, illetve mobilkészülékén,
egyéb informatikai eszközén, mellyel a weboldalt a felhasználó megnyitja.
A sütik nem okoznak kárt az Ön informatikai eszközében és nem tartalmaznak vírusokat, trójai
falovakat, illetve egyéb rosszindulatú szoftvereket. A sütik az Ön által használt informatikai eszközre
vonatkozó információk rögzítésére szolgálnak, ezért a sütik számos olyan adatot tartalmaznak,
amelyek biztosítják, hogy böngészője egyedileg azonosítható legyen, amikor újból felkeresi a
weboldalunkat. Első alkalommal, amikor Ön az adott böngészőjéből megnyitva felkeresi a CodingLab
Kft. (székhely: 2000 Szentendre, Deák Ferenc utca 26. 2. em. 5., cégjegyzékszám: 13-09-186956)
www.karrier.codinglab.hu weboldalát (a továbbiakban: Weboldal vagy Weboldalunk) akkor felkérést
kap arra, hogy fogadja el vagy utasítsa el a cookie-kat.
A cookie-k lehetővé teszik, hogy a Weboldalunk egy bizonyos ideig emlékezzen az Ön beállításaira (pl.
választott nyelv stb.), így Önnek nem kell újra megadnia ezeket az adatokat, amikor legközelebb
ellátogat a Weboldalunkra.

2. A Weboldalon használt cookie-k
2.1. First Party, azaz a codinglab.hu, illetve karrier.codinglab.hu domain-hez tartozó cookie-k
Az alapvető fontosságú sütik, melyekre mindenképpen szükségünk van ahhoz, hogy a Weboldalunk
működni tudjon az Ön eszközén. A sütiket kizárólag az arra illetékes személy használhatja, ezért ezek
az úgynevezett első félhez tartozó sütik (First Party cookies).
2.2. Session vagy munkamenet cookie-k
A zavartalan online élmény érdekében úgynevezett „munkamenet sütiket” (session cookies)
használunk. Ezek a sütik a következő adattípusok feldolgozására szolgálnak: Böngésző típusa / verziója,
az Ön eszköze által használt operációs rendszer,
Átirányító webcím (Referrer URL) (a Weboldalunk elérése előtt közvetlenül felkeresett weboldal), a
hozzáférést kérő eszköz IP címe, A szerver kérésének időpontja.
2.3. Third Party Cookie-k (Harmadik félhez) tartozó cookie-k
A harmadik félhez tartozó cookie-val kapcsolatosan tájékoztatjuk, hogy a jóváhagyást igénylő sütik
nem szükségszerűen a CodingLab Kft. -tól származnak, hanem harmadik személyektől, külső
szolgáltatóktól (Third Party cookies) is származhatnak. Ilyen harmadik személyek lehetnek social
media felületek például a Facebook, LinkedIn vagy lehetnek elemzési szolgáltatások pl. Google
Analytics vagy más szolgáltatók.
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2. Cookie beállítások
A cookie beállításokkal kapcsolatban tájékoztatjuk, hogy:
− A Weboldalra történő belépéskor biztosított „elutasítási” (opt-out), „elfogadási” opció
alkalmazásával Ön eldöntheti, hogy a hozzájáruláshoz szükséges sütiket aktiválja-e (elfogadjae a működésüket) a Weboldalunkon.
- Az Ön böngészőjében a beállítási lehetőségek alkalmazásával módosíthatja, kezelheti, hogy
mely cookie-k legyenek aktívak a Weboldalunkon.
Az alábbi lista bővebb információkkal szolgál arra, hogy miként kezelheti cookie beállításait, illetve
hogyan módosíthatja, iktathatja a sütiket:
-

Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=hu
Firefox: https://support.mozilla.org/hu/kb/tovabbfejlesztett-kovetes-elleni-vedelem-azasztal?redirectslug=enable-and-disable-cookies-website-preferences&redirectlocale=en-US
Internet
Explorer: http://windows.microsoft.com/en-GB/windows-vista/Block-or-allowcookies
Safari: http://help.apple.com/safari/mac/8.0/#/sfri11471

Tájékoztatjuk, hogy a http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices weboldalon tudja
ellenőrizni, hogy mely sütiket használja és azokat egyénileg vagy kollektíven ki tudja kapcsolni (iktatni).
Ez az Európai Interaktív Digitális Reklámszövetség (European Interactive Digital Advertising Alliance)
ajánlata. A cookie beállításokról további információt megtalál a böngészője „Segítség”, „Információ”
menüpont alatti tájékoztatóban.
Ha
többet
szeretne
tudni
a
sütikről,
további
a http://www.allaboutcookies.org/manage-cookiies weboldalon.

információkat

talál

Tájékoztatjuk, hogy a jelen tájékoztatót CodingLabKft. bármikor egyoldalúan jogosult módosítani,
ezért kérjük, hogy mindig tájékozódjon a Cookie tájékoztató aktuális, hatályos tartalmáról.
Szentendre, 2022. április 1.
CodingLab Kft.
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