COOKIE (SÜTI) KEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
1. Bevezetés
Honlapunk meglátogatásakor szeretnénk Önnek a legoptimálisabb, leginkább Önre szabott élményt nyújtani.
A Work Force Kft. (székhelye: H-1134 Budapest, Váci út 49.; cégjegyzékszáma: Cg. 01-09-198948; e-mail:
titkarsag@work-force.hu, központi telefonszám: +36 (1) 354 3434) (a továbbiakban: 
Work Force) work-force.hu honlapon (a
továbbiakban: 
Honlap
), a Honlap megfelelő működésének biztosításához, a Felhasználó azonosításához és a Honlapon végzett
tevékenységének nyomon követéséhez, hirdetések és releváns ajánlatok megjelenítéséhez ún. cookie-kat használ.
A Cookie-k használatáról, céljáról és a Felhasználók adatvédelmi rendelkezési jogáról a Work Force az alábbiakban nyújt
tájékoztatást.

2. Fogalmak
Cookie: 
A cookie (magyarul: süti) egy szövegfájl, olyan kicsi adatrészlet, amely számítógépe merevlemezén (a Felhasználó
Eszközén) tárolódik, és amelynek segítségével a Felhasználó látogatói tevékenységét a Honlapon követni tudjuk. A Honlap
működését biztosító cookie-kon kívül a cookie-k használata a felhasználó hozzájárulásához kötött, így a Honlap kizárólag azokat
a cookie-kat alkalmazza, amelyhez a felhasználó hozzájárult.
Felhasználó:A Honlapot látogató személy.
Eszköz:Az az eszköz, amelyet a Felhasználó a Honlap eléréséhez használ (pl.: számítógép, telefon, táblagép).
Hozzájárulás: A Honlap használata során Felhasználónak lehetősége van kiválasztani, hogy mely cookie-k alkalmazását kívánja
engedélyezni. A Felhasználó a Cookie-k használatához adott Hozzájárulását bármikor visszavonhatja, az Eszközére elhelyezett
Cookie fájlokat törölheti.
„Saját” és „harmadikfeles” Cookie-k: 
Az ún. „saját” vagy „harmadikfeles” megjelölés a Cookie-kat használó személyeket jelöli.
Állandó (persistent) Cookie: Ezek a cookie fájlok a Felhasználó Eszközén maradnak a 3. pontban meghatározott ideig vagy
annak Felhasználó általi törléséig. Az Állandó Cookie-kat a Work Force a Google Analytics szolgáltatáshoz, és a személyre
szabáshoz használja.
Munkamenet (session) Cookie: Ezek a cookie fájlok csak ideiglenesen kerülnek az Eszközön elhelyezésre, a munkamenet
végeztével vagy a böngésző bezárásával a cookie fájlok törlődnek a Felhasználó eszközéről és nem gyűjtenek információkat a
Felhasználó Eszközéről.

3. Milyen típusú cookike-kat használ a Honlap?
a) A Honlap működését biztosító Cookie-k
A Honlap működését biztosító Cookie-k használata elengedhetetlen a Honlap megfelelő működéséhez, így különösen a
Honapon való navigációhoz és különböző funkciók használatához. Ezen sütik nélkül a Work Force a szolgáltatásait nem tudja
nyújtani, ezért ezek a Cookie-k nem is kapcsolhatóak ki. 
A Honlap működését biztosító Cookie-k marketing célra nem
használhatóak, és nem gyűjtenek adatokat a Felhasználó internet használatáról. 
A Felhasználó a Honlap használatával
tudomásul veszi a Honlap működését biztosító Cookie-k használatát.
b) Funkcionális Cookie-k

A funkcionális Cookie-k a Honlap használatának segítését szolgálja, így többek között lehetőséget ad arra, hogy a Honlap
megjegyezze a Felhasználó beállításait (pl. nyelvi beállítások) és a Felhasználó által korábban megadott adatokat.
c) Statisztikai célú Cookie-k
A statisztikai célú cookie-k használatával a Honlap információkat gyűjt azzal kapcsolatban, hogy a Felhasználók hogyan
használják a Honlapot, így például arról, hogy milyen hosszú volt az egyes munkamenetek ideje, illetve a Honlap mely részeire
kattintottak a Felhasználók. A Work Force a statisztikai adatokat a saját szolgáltatásai, valamint a Honlap fejlesztése céljából
kezeli. A statisztikai adatokból a Felhasználókat nem lehet személy szerint azonosítani.
A Honlap az alábbi harmadikfeles statisztikai célú cookie-kat használja:
Google Analytics
A Google Analytics szolgáltatás által alkalmazott sütikkel kapcsolatos további tájékoztatás az alábbi oldalon érhető el:
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage
Azok a Felhasználók, akik nem kívánják, hogy a Google Analitycs statisztikájában megjelenjen a Honlapon folytatott
tevékenységük, a böngészőjük bővítményeként telepített ún. Google Analytics Opt-out Browser Add-on telepítésével
letilthatják az információk Google Analytics felé történő továbbítását. A bővítmény telepítéséről további tájékoztatás az alábbi
oldalon érhető el: 
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

d) Hirdetési célú Cookie-k
A hirdetési Cookie-k célja a Felhasználók érdeklődési körének megismerése és a személyre szóló hirdetési tartalmak
megjelenítése a Honlapon, illetve – a Honlap elhagyása után - harmadik személyek weboldalain.
A Honlap az alábbi harmadikfeles hirdetési célú Cookie-kat használja:
(i) Google Adwords
A Google Adwords szolgáltatás által alkalmazott sütikkel kapcsolatos további tájékoztatás az alábbi oldalon érhető el:
https://policies.google.com/technologies/ads?hl=hu
(ii) Facebook Connect
A Facebook szolgáltatás által alkalmazott sütikkel kapcsolatos további tájékoztatás az alábbi oldalon érhető el:
https://www.facebook.com/help/cookies/update
A Honlap használatakor a Felhasználónak lehetősége van kiválasztani, hogy a fentiekben pontban felsorolt Cookie-k közül
melyek használatához járul hozzá, továbbá Felhasználó a Hozzájárulását bármikor visszavonhatja a Cookie-k böngészőben
való törlésével.
A Honlapon alkalmazott Cookie-k kezeléséről, törléséről, a Felhasználók által leggyakrabban használt böngésző típusától
függően további tájékoztatás az alábbi oldalon érhető el:
Bögésző típusa

Tájékoztatás elérhetősége

Microsoft
Internet Explorer

https://support.microsoft.com/hu-hu/help/17442/windows-internet-explorerdelete-manage-cookies#ie=ie-11

Microsoft Edge

https://privacy.microsoft.com/hu-HU/windows-10-microsoft-edge-and-privacy

Google Chrome

https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=hu

Firefox

https://support.mozilla.org/hu/kb/sutik-informacio-amelyet-weboldalak-tarolnak-szami?redirectloc
ale=hu&redirectslug=S%C3%BCtik+kezel%C3%A9se

A Felhasználóra vonatkozó személyes adatok kezelésével kapcsolatos további tájékoztatást a Work Force adatkezelési
tájékoztatója tartalmaz, amely az alábbi oldalon érhető el: 
https://work-force.hu/adatvedelmi-tajekoztato
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