Süti (cookie) szabályzat

Mi az a süti vagy más néven cookie?
A sütin (cookie) egy információcsomag, amelyet a szerver küld a böngészőnek, majd a böngésző
visszaküld a szervernek minden, a szerver felé irányított kérés alkalmával. A sütik hasznosak, mert
engedélyezik a weboldalnak, hogy felismerje a felhasználó eszközt, és ezáltal egy hatékonyabb,
személyre szabott felhasználói élményt nyújtson, valamint biztonságossá tudja tenni az adatcserét a
felhasználó és az oldal számára egyaránt.

Milyen fajta sütit (cookie-t) használunk?
A Corner Stage Irish Pub (CodeSpot Magyarország Kft., 3530 Miskolc, Papszer utca 48. 6 a. asz.:
25795143-2-05) honlapja (továbbiakban: weboldal) az úgynevezett elsődleges sütiket (first-party
cookies) használja.
Az első féltől származó sütiket a weboldal megtekintésekor használ, ilyenek a technikai (technical) és
állandó (presistent) sütik:
1. A technikai sütik elengedhetetlenek ahhoz, hogy a weboldal megfelelően működjön. Ezek
teszik lehetővé a weboldal bizonyos funkcióinak használatát és a biztonságos adatcserét (jelen
esetben asztalfoglalás).
2. Az állandó sütik meghaladják egy-egy böngészés idejét, és a munkamenet után egy megszabott
ideig a böngészőben maradnak (hacsak nem töröli a sütiket a böngészőjéből – jelen esetben
ilyen süti az amivel elfogadja a sütihasználatot -).

Harmadik féltől származó sütiket a weboldal nem használ.
A weboldal által használt sütik nem gyűjtenek adatokat, amelyek feltárhatnák személyes identitását,
és ezért nem teszik lehetővé számunkra, hogy azonosítsuk Önt. A weboldal tartalmazhat linkeket más
olyan weboldalakra, amelyek nem a weboldal tulajdonában vannak / nem a weboldal kezeli (harmadik
féltől származó tartalmak, linkek és plug-inek). A weboldal nem felelős ezen webhelyek adatvédelmi
gyakorlatáért.

Hogyan adhatja beleegyezését?
A weboldalunk első alkalommal történő meglátogatásakor megjelenik egy süti banner. Ha a banneren
az „Elfogadom a sütiket” gombar kattint, Ön beleegyezik jelen „Süti (cookie) szabályzatban”
meghatározott használatához, hacsak nem módosította a böngésző beállításait úgy, hogy az elutasítsa
a sütiket (lásd alább).

Hogyan utasítsuk el a cookie-kat?
A beleegyezését bármikor visszavonhatja azzal hogy töröli a sütiket az internetböngésző beállításával.

Ezeket a beállításokat rendszerint az internetböngésző "Opciók" menüpontjában találja. A beállítások
megértéséhez a következő linkek hasznosak lehetnek (vagy bővebb információ az internet böngésző
"Súgó" menüpontjában található):

Süti kezelése az Internet Explorerben: http://support.microsoft.com/kb/196955
Süti kezelése a Firefoxban: http://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-storeon-your-computer?redirectlocale=en-US&redirectslug=Cookies
Süti kezelése a Chromeban:
http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=en&answer=95647
Süti kezelése a Safariban: http://support.apple.com/kb/HT1677

Kiegészítések
Ez a weboldal sütik használatával történő működésre készült, így azok részleges vagy teljes
kikapcsolása hatással lehet e weboldal használhatóságára, megakadályozhatja az interaktív és
biztonságos kommunikációt, és ekként azt, hogy Ön annak minden szolgáltatását kihasználhassa. A
beállítások bármikor módosíthatók.

Vonatkozó jogszabályok / rendeletek
Az európai parlament és tanács (EU) 2016/679 rendelete
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&from=hu
2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=139257#foot_155_place

Megjegyzések
A sütik kezelésére vonatkozó szabályok, hamarosan változni fognak az Európai Unióban, így
Magyarországon is. A weboldalon jelenlévő sütik használatához ennek értelmében nem kell a
felhasználónak (azaz Önnek) a hozzájárulását adnia a későbbiekben, így lassan már nem fog találkozni
a süti bannerel.
Vonatkozó cikk:
banner.html

https://www.hwsw.hu/hirek/59995/eprivacy-gdpr-cookie-consent-session-suti-

Az egyéb típusú / fajtájú sütik nem kerültek feltüntetésre jelen szabályzatban, ugyanis a weboldal
ezeket nem használja.

