PO SLOVENSKY
1.1. A cookie-król
A weboldalak praktikus és hasznos technikákkal fokozzák felhasználóbarát jellemzőiket, és
igyekeznek a lehető legérdekesebbé tenni az oldalt minden egyes látogató számára. A legismertebb
technikák közé tartoznak a cookie-k. A cookie-kat weboldal-tulajdonosok, illetve harmadik fél,
például hirdetők is alkalmazhatják, akik azon a weboldalon keresztül kommunikálnak Önnel, amelyet
meglátogat.
A cookie-k kisméretű szövegfájlok, amelyeket a weboldalak a felhasználók számítógépein tárolnak. A
cookie-kban tárolt információk arra is felhasználhatók, hogy kövessék böngészését az ugyanazon
cookie-kat alkalmazó weboldalak között.
A cookie-kat időtartamuk és a létrehozó személye szerint osztályozzuk.
Létfontosságúnak tartjuk tájékoztatni Önt a weboldalunkon használt cookie-król, valamint azok
felhasználási céljáról. A cél háromszoros: szeretnénk garantálni személyes adatainak védelmét, a
felhasználóbarát működést, valamint weboldalaink finanszírozását a tőlünk telhető legjobb módon. A
következő magyarázatból továbbiakat is megtudhat a weboldalainkon és azokon keresztül
alkalmazott cookie-król, illetve azok felhasználási céljairól.
2. Így használja a Formula.hu és/vagy vállalatai, illetve márkái a cookie-kat
A Volvo Group cookie-kat alkalmaz látogatói statisztikák elkészítéséhez, továbbá az oldalakon történő
navigálás során az Ön preferenciáinak rögzítéséhez. A cookie-k használatával célunk, hogy javítsuk az
oldal használhatóságát Ön, mint látogató számára.
3. Cookie-k és működésük
A különböző típusú cookie-k különféle célokat szolgálnak.
Az alábbiakban talál egy listát a cookie-k leggyakoribb típusairól, és azok felhasználási céljáról.
3.1. Folyamat cookie-k
A folyamat cookie-k csak átmenetileg tárolódnak a számítógépe memóriájában, amíg Ön egy oldalt
böngész, és nyomon követi például, hogy milyen nyelvet választott. A folyamat cookie-k nem
tárolódnak hosszú ideig a számítógépén, és mindig eltűnnek, amikor bezárja a böngészőjét.
3.2. Állandó vagy nyomkövető cookie-k
Az állandó cookie-k hosszú időre mentenek egy fájlt az Ön számítógépére; az ilyen típusú cookie-k
lejárati dátummal rendelkeznek. Az állandó cookie-k segítenek a weboldalaknak az Ön információinak
és beállításának megjegyzésében, ha a jövőben újra ellátogat az oldalra. Az eredmény gyorsabb és
kényelmesebb hozzáférés, mivel nem kell például újból bejelentkeznie.
A lejárati dátumot követően a cookie automatikusan törlésre kerül, amikor Ön visszatér az azt
létrehozó weboldalra.
3.3. Közvetlen cookie-k
Ezeket maga a weboldal állítja be (a böngésző címsorában szereplővel megegyező domain), és csak
ez az oldal olvashatja. Ezeket a cookie-kat gyakran használják olyan információk tárolására, mint az
Ön beállításai arra az esetre, amikor ismét ellátogat az oldalra.

3.4. Közvetett cookie-k
Ezeket a böngésző címsorában láthatótól eltérő domainek hozzák létre, és a nem a weboldal
tulajdonosának fennhatósága alatt állnak.
Közvetett cookie-k lehetnek például a hirdetési adatokat gyűjtő, egyedi tartalmakat célzó és webes
statisztikákhoz használt cookie-k.
Mivel a közvetett cookie-k lehetővé teszik a böngészési szokások átfogóbb megfigyelését, integritási
szempontból érzékenyebbnek ítéltetnek, ezért a legtöbb böngésző beállítási lehetőséget kínál a
közvetett cookie-k letiltására.
3.5. Flash cookie-k
A Flash cookie-k (helyi megosztott objektumok) olyan az Ön számítógépén tárolódó adatdarabkák,
amelyek Adobe Flash-t használnak.
A Flash cookie-k új módot kínálnak az Ön mozgásának nyomon követésére, és sokkal több
információt tárolnak Önről, mint a hagyományos cookie-k. A Flash cookie-k egyik jelentős hátránya,
hogy nem találja meg őket a web böngészőjében. Ezek nem jelennek meg abban a listában, amelyet
akkor lát, ha áttekinti a web böngészőjében pillanatnyilag eltárolt cookie-kat. A hagyományos HTTP
cookie-k nem tárolnak el 4 Kilobyte-nál több adatot, míg a Flash cookie-k akár 100 Kilobyte-ot is
menthetnek.
A Flash cookie-k műszaki kialakításukban a hagyományos cookie-khoz hasonlóak. Szinte valamennyi
web böngésző rendelkezik Flash lejátszóval, amely a Flash prezentációk megjelenítésére szolgál. A
Flash prezentációkra jól ismert példa a YouTube videós oldal videólejátszója. (A Flash cookie-k
nemcsak a YouTube-hoz köthetők, minden Flash cookie-t használó weboldalra érvényes.)
A Flash cookie-knak nincs időkorlátja. A törlésükig fennmaradnak.
3.5.1 Mire használunk Flash cookie-kat
A Formula.hu statisztikai adatok gyűjtésére és audió beállítások tárolására használ Flash cookie-kat.
3.5.2 Hogyan tilthatók le a Flash cookie-k
A Flash cookie-k nem kezelhetők vagy blokkolhatók ugyanazon módon a web böngészőben, mivel
eltérő helyen, az Adobe oldalának online Beállításkezelőjének Globális tárolási beállítások paneljén
találhatók.
A Beállításkezelő az Adobe weboldalán érhető el, de lokálisan, az Ön számítógépén fut. A Weboldal
tárolási beállítások megjeleníti a számítógépén pillanatnyilag elmentett valamennyi Flash cookie-t. Az
egyes oldalaktól származó Flash cookie-kat külön, illetve egyszerre az összeset is törölheti. Lehetőség
van továbbá a számítógépén tárolására kerülő összes információ Kilobyte-méretének csökkentésére
vagy növelésére is.
Nem kerülnek Flash cookie-k elmentésre, ha a Globális tárolási beállításoknál letiltja az „Allow thirdparty Flash content to store data on your computer” opciót.
Ha oldalanként szeretné letiltani a Flash cookie-kat, ezt megteheti a Beállításkezelőben.

A Flash cookie-k letiltásával nem tudjuk garantálni, hogy weboldalunk valamennyi funkciója
megfelelően működik majd.

