
Mi az a cookie? 

A weboldal böngészése közben az Oszkár kiszolgáló szerver úgynevezett cookie-kat helyez el a 
weboldalt böngésző számítógépén. A Wikipedia megfogalmazása szerint a cookie "egy 
információcsomag, amelyet a szerver küld a böngészőnek, majd a böngésző visszaküld a 
szervernek minden, a szerver felé irányított kérés alkalmával. A cookie-kat maga a web szerver 
hozza létre a böngésző segítségével a felhasználó gépén, ahol azok egy elkülönített 
könyvtárban kerülnek tárolásra.". 
 
Bővebb információ a cookie-król a Wikipedián ide kattintva érhető el. 
 
Az Oszkár internetes boltjának használatával a látogató hozzájárulását adja ahhoz, hogy a 
weboldal cookie-kat használjon ennek a Cookie Szabályzatnak megfelelően. Ha a felhasználó 
nem ért egyet a cookie-k lent vázolt módon és céllal történő használatával, böngészőjének 
ennek megfelelő beállításával a cookie-k használatát megakadályozhatja (ennek negatív hatása 
lehet az Oszkár bolt oldalain a felhasználói élményére), vagy dönthet úgy, hogy nem használja 
az Oszkár boltot. 
 

Milyen célra használ az Oszkár bolt cookie-kat? 

● Bejelentkezést követően felhasználót azonosító (session) cookie 

Ezen cookie-k biztosítják, hogy a bejelentkezést követően az Oszkár boltban a weblapok közötti 
böngészés során a szerver számára biztosított legyen az az információ, hogy az adott látogató 
melyik regisztrációhoz tartozik. 
 

● Analitika, követés cookie 

Ezek a cookie-k annak megértését segítik, hogy a felhasználók hogyan lépnek kapcsolatba az 
Oszkár bolttal azáltal, hogy információt szolgáltatnak a meglátogatott weboldalakról, arról, hogy 
mennyi időt töltenek az oldalon, milyen tevékenységeket végeznek. Ez elősegíti a rendszer 
teljesítményének javítását. 
 

● Célzás / Reklám 

Olyan tartalmak szállítására használjuk ezeken a cookie-kat, amelyek az Ön és az Ön 
érdeklődési köre számára relevánsabbak, általuk célzott hirdetést juttathatunk el a 
felhasználóhoz, és segít annak korlátozásában, hogy ki hányszor néz meg egy hirdetést. Reklám 
kampányaink hatásosságának mérését segíti az Oszkár bolt oldalain. 
 

Külső szolgáltatók 

Bizonyos partnereink esetében az általuk kínált szolgáltatások nyújtásának nélkülözhetetlen 
feltétele a cookie-k használata. Ilyen partnerek: 

● Woocommerce Services és WordPress (Adatkezelési tájékoztató) 

● Google Ad Services (Adatkezelési Tájékoztató) 

http://hu.wikipedia.org/wiki/HTTP-s%C3%BCti
https://automattic.com/privacy/
https://policies.google.com/technologies/ads?hl=hu


● Facebook (Adatkezelési Tájékoztató) 

Ezekről a cookie-król további információ található az érintett partner webhelyein. 
 

Cookie-k kontrollálása és törlése 

A legtöbb böngésző alapértelmezetten úgy van beállítva, hogy fogadja a cookie-kat. Ezen 
beállítási alapértelmezés megváltoztatható, hogy blokkolja a cookie-kat, vagy figyelmeztetés 
adjon a böngésző, amikor új cookie kerül beállításra az eszközön. A böngésző információkban 
vagy a segítség menüpontban bővebb tájékoztatás érhető el a cookie-k kezeléséről. Felhívjuk a 
figyelmet, hogy az Oszkár bolt által használt cookie-k kikapcsolása esetén csökkent felhasználói 
élmény mellett az elvárttól eltérő működés is tapasztalható lehet, illetve bizonyos (pl. 
bejelentkezéshez kötött) funkciók elérése nem garantált. 
 
Az Ön számítógépét érintő sütik beállítását szabályozhatja böngészőjében, illetve a harmadik 
féltől származó sütikről és azok beállításairól az alábbi weboldalon tud tájékozódni: 
 
http://www.youronlinechoices.com/hu/ad-choices 
 

https://hu-hu.facebook.com/privacy/explanation
http://www.youronlinechoices.com/hu/ad-choices

