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SÜTIKRE VONATKOZÓ SZABÁLYZAT 
A Blackwell Global  Investments (UK) Limited egy Angliában és Walesben bejegyzett korlátolt felelősségű társaság, amely 107 Cheapside, London 

EC2V 6DN címen rendelkezik székhellyel. Cégjegyzékszám: 09241171. A Blackwell Global Investments (UK) Limited vállalat a „Financial Conduct 

Authority” (FCA - Pénzügyi Szabályozó Hatóság) engedélyezése és szabályozása alatt áll. Pénzügyi Szolgáltatási cégjegyzékszám: 687576. 

 

Sütik 

Sütik használata 

Weboldalunkon számos különböző sütit használunk annak érdekében, hogy növeljük annak hatékonyságát. A sütik 

olyan kisméretű szöveges fájlok, amelyek az egyes oldalakra fellépve és az egyes weboldalakat látogatva 

folyamatosan segítenek beazonosítani böngészőjét. Amennyiben nem ismeri a sütiket, illetve azok kezelésének vagy 

törlésének módszereit, javasoljuk, hogy részletes útmutatóért látogasson el a http://www.aboutcookies.org weboldalra. 

Ezen kívül más internetes oldalakon is rákereshet a sütikkel kapcsolatos tudnivalókra. 

 
Az alábbiakban az oldalon használt sütiket, valamint azok felhasználási céljait ismertetjük. Jelenleg esetünkben 

„hallgatólagos beleegyezési” szabály van érvényben, amely értelmében az oldal folyamatos használata alapján 

feltételezzük, hogy szívesen fogadja számítógépén a sütik elhelyezését. Amennyiben ezt nem szeretné, lehetősége 

van vagy nem használni az oldalt, vagy az oldal böngészése után törölni a sütiket, illetve a böngésző névtelen 

felhasználási beállítása mellett böngészni az oldalt (pl. Chrome esetén „Inkognitó” módban, Internet Explorer esetén 

„InPrivate” módban, Firefox vagy Safari esetén pedig „Privát böngészés” módban). Ezen kívül a böngésző beállításait 

módosíthatja aszerint, ha szeretné letiltani a sütiket vagy ha szeretne értesítést kapni arról, ha az oldal sütiket 

szeretne a számítógépre küldeni. Azonban ez korlátozhatja a weboldal felhasználását vagy annak elérhetőségét, 

emiatt azt javasoljuk, hogy hagyja engedélyezve a sütiket. 

 
Az oldal elemzésére és hatékonyságára vonatkozó állandó sütik 

 
Google AdSense – ezt a sütit a Google használja annak érdekében, hogy jelentést küldjön részünkre arról, hogyan 

teljesít a Blackwell Global hirdetése, amennyiben Google hirdetésre kattint. A felhasználói adatok teljes mértékben 

névtelenek. 

 
A Google vállalatról, valamint annak hirdetési szabályzatairól és alapelveiről további általános 

információk olvashatók a http://www.google.com/policies/privacy/ads/ oldalon 

 
Google Analytics – ez a funkció segít megérteni számunkra, hogyan használják a felhasználók az oldalt, hogy ezáltal 

fokozhassuk a felhasználói élményt. A felhasználói adatok teljes mértékben névtelenek. 

 
A Google elemzési szolgáltatásokkal kapcsolatos adatvédelemre vonatkozó álláspontjáról 

további információk a http://www.google.co.uk/intl/en/analytics/privacyoverview.html 

oldalon olvashatók 

 
Harmadik féltől származó tartalom – alkalomadtán harmadik felektől származó tartalmat is biztosítunk, amely esetben ők saját 
sütijeiket használhatják 

Ezek között olyan megbízható harmadik fél tartalomkészítők vannak, akik a tőzsde számára nyújtanak adatokat. 

 
Amennyiben nem szeretné, hogy ezen szolgáltatók sütiket helyezzenek el a számítógépén, javasolt a böngészőt úgy 

beállítani, hogy ne fogadja el a harmadik felek sütijeit. Kevés jogosultságunk van annak ellenőrzésére, hogy hogyan 

használják fel a begyűjtött adatokat. 
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