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I. Cookie-k
Azért, hogy biztosítsuk weboldalunk megfelelő működését, néhány esetben kisebb
adatcsomagokat helyezünk el az Ön számítógépén, amelyet cookie-nak neveznek.

II. Mi az a cookie?
A cookie egy kis szövegfájl amiket az egyes oldalak eltárolnak az Ön böngészőjében
vagy mobil eszközén, amikor Ön azt meglátogatja. A cookie-k segítik felületünket,
hogy emlékezzenek az Ön által elvégzett műveletekre és beállításokra egy bizonyos
ideig (belépés, nyelv, használt karakter méret, egyéb Önre vonatkozó adatok). Így
segítve munkáját, hogy ezen adatokat ne kelljen minden egyes bejelentkezéskor,
vagy amikor visszaérkezik weboldalunkra akár közvetlen, akár egy harmadik fél
által üzemeltetett lapról.
Tulajdonképpen a cookie-k azon információkat tartalmazzák, amelyeket az Ön
böngészője a szerverünknek küld, engedélyezve azt, hogy a szerverünk bizonyos
adatokat tároljon, frissítsen és visszaállítson az Ön számítógépén az Ön
engedélyével.

III.Hogyan használjuk a cookie-kat?
A cookie-kat azért és úgy használjuk, hogy megfelelő teljesítményt biztosítsunk
weboldalunk fontos funkcióinak, hogy egyszerűbbé tegyük annak használatát
(felhasználói preferenciák) és hogy honlapunkat és szolgáltatásainkat a lehető
legjobban illesszük felhasználóink érdeklődéséhez és szükségleteihez.
A cookie-kat továbbá arra is használjuk, hogy egyszerűbbé tegyük szolgáltatásaink
egyes funkcióinak használatát a minél magasabb vevői elmény elérésének érdekében.
A cookie-kat arra is használja rendszerünk, hogy létrehozzon/összeállítson
anonimizált statisztikákat, ,melyek segítéségével pontosan megérthetjük
felhasználóink honlapunkon való viselkedését. Ezen kimutatások eredményét
weblapunk és szolgáltatásaink minőségének és összetételének minőségének
javítására használjuk.
Az esetek döntő többségében a cookie-k nem azonosítják a felhasználót, csak a
honlapok böngészéshez használt eszköz tulajdonságait.
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A cookie-k nem alkalmasak arra, hogy Önt közvetlenül azonosíthassuk az
összegyűjtött adatok alapján és arra sem, hogy adatokat vagy egyéb fájlokat
olvassanak be az ön eszközéről.

IV. Cookie típusok
A cookie-k alapvetően a következő osztályukba soroljuk:
 A szervezet amely kezeli azokat:
o Saját cookie-k (ebben az esetben az Audatex Magyarország Kft.);
o Harmadik fél általi cookie (egyéb szervezet).
 A tárolási időre vonatkozó osztályzás – mennyi ideig tárol adatokat az Ön
eszközén:
o Munkamenetre szóló cookie – amelynek adattartalma törlésre kerül a
böngésző bezárásakor;
o Állandó cookie – amely a felhasználó eszközén marad egy előre
meghatározott ideig melynek időtartamát vagy maga a cookie
tartalmazza (legfeljebb 365 nap) vagy a böngésző.
 A cookie célja alapján:
o Technikai cookie (navigációhoz szükséges);
o Testreszabáshoz tartozó cookie (engedi a felhasználónak a weblap
egyes kiegészítő/speciális funkcióihoz való hozzáférést);
o Kimutatáshoz szükséges cookie-k (segíti a felhasználó honlapon való
viselkedésének követését és abból statisztikák készítését);
o Hirdetési cookie-k (a hirdetési felületeinkhez szükséges adatok
gyüjtésére);
o Viselkedés alapú hirdetési cookie-k (saját weblapunkon megjelenített
hirdetésekhez szükségesek).

Honlapunkon használt cookie-k részletei:
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Név

Link

Tárolási idő

Cél

TECHNICAL – PERFORMANCE
COOKIE_SUPPORT

www.audatex.hu

Temporary/Session

Cookie-k akvitálása

JSESSIONID

www.audatex.hu

Temporary/Session

Munkamenet aktívban
tartása, egyéb feladatok
futtatása

GOOGLE
ANALYTICS

www.audatex.hu

Temporary/Session

Névtelen adatok gyűjtése
kimutatások készítéséhez

JSESSIONID

www.autoonline.hu

Temporary/Session

laravelsession

www.soleraservices.hu

Temporary/Session

XSRF-TOKEN

www.soleraservices.hu

Temporary/Session

ci_session

www.audashop.hu

Temporary/Session

Munkamenet aktívban
tartása, egyéb feladatok
futtatása
Munkamenet aktívban
tartása, egyéb feladatok
futtatása
Biztonsági kód, ami az adatok
küldését teszi biztonságossá
Munkamenet aktívban
tartása, egyéb feladatok
futtatása

V. Hogyan változathat saját eszköze cookie beállításain?
Lehetősége van kontrollálni és / vagy törölni a böngészője által tárolt cookie-kat –
ehhez kérjük látogasson el a aboutcookies.org weboldalra.
Ezek segítségével törölheti az összes tárolt cookie-t eszközéről és beállíthatja, hogy
azok a későbbiekben ne kerüljenek mentésre. Ebben az esetben azonban előfordulhat,
hogy bizonyos weblapok meglátogatásakor minden alkalommal meg kell majd adnia
néhány korábban már Ön által megtett beállítást, illetve egyes weblapok bizonyos
funkciói nem működnek majd megfelelően.
Beállíthatja, hogy bizonyos cookie-kat böngészője a továbbiakban ne fogadjon el,
valamint, hogy egyes weboldalak cookie-jai mostantól ne írhassanak adatokat
böngészőjébe.
A cookie-k törlésének valamint tiltásának beállításai jellemzően böngészője
“Beállítások” menüpontjában találhatók.
Telefon: (1) 351 1087
(1) 351 1088
Fax: (1) 351 1089
E-mail:info@audatex.hu

Audatex Magyarország Kft.
1134 Budapest, Váci út 49.

Ahhoz, hogy tökéletesen megértse a cookie-k működését és azok beállításait, a
következő linkek alatt található leírások nyújthatnak segítséget. Egyéb esetben,
kérjük válassza böngészője segédlet “help” funkcióját.
Google Chrome Cookie Settings
Internet Explorer Cookie Settings
Microsoft Edge Cookie Settings
Firefox Cookie Settings
Safari Cookie Setting
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