A VASUTASMAGAZIN.HU SÜTIKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓJA
A kényelmes felhasználói élmény érdekében sütiket használunk a tartalom és a
közösségi funkciók biztosításához. A weboldalon megtekintheti az Adatkezelési
tájékoztatót és a sütik használatának részletes leírását.

MIK AZOK A SÜTIK, HOGYAN TUDJA MÓDOSÍTANI A
BEÁLLÍTÁSOKAT?
A sütik olyan kis szöveges fájlok, amelyeket egy weboldal felhasználhat arra, hogy
még hatékonyabbá tegye a felhasználói élményt. A jogszabályok szerint a sütiket
abban az esetben tárolhatjuk az ön eszközén, ha erre feltétlenül szükség van a
weboldalunk működése érdekében. Minden egyéb típusú süti használatához az
engedélyére van szükségünk.

Beállítások módosítása
A böngészők lehetőséget adnak a süti-beállítások megváltoztatására. A legtöbb
böngésző alapértelmezettként automatikusan elfogadja a sütiket, de ez
megváltoztatható annak érdekében, hogy a beállítást követően megakadályozza az
automatikus elfogadást.
Ha többet szeretne megtudni a böngésző beállításainak módosításáról, nézze át a
böngésző utasításait vagy súgóját. A legnépszerűbb böngészők süti-beállításairól az
alábbi linkeken tájékozódhat:


Google Chrome



Firefox



Microsoft Internet Explorer 11



Microsoft Internet Explorer 10



Microsoft Edge



Safari

MILYEN SÜTIKET HASZNÁLUNK A WEBOLDALUNKON?
Elengedhetetlenül szükséges sütik
Az elengedhetetlen sütik weboldalunk használhatóságát segítik azáltal, hogy
engedélyeznek olyan alapvető funkciókat, mint az oldalon való navigáció és a
weboldal biztonságos területeihez való hozzáférés. A weboldal ezen sütik nélkül nem
tud megfelelően működni. Weboldalunkon kizárólag ilyen, az alapműködést biztosító
sütiket használunk.

HOL TÖRTÉNIK MEG A TÁJÉKOZTATÁS ÉS A
HOZZÁJÁRULÁS A SÜTI KEZELÉSSEL KAPCSOLATBAN?
Amikor a honlapunkat első alkalommal látogatja meg, akkor egy pop-up (felugró)
ablak jelenik meg a képernyő alján, amely tájékoztatja arról, hogy a

vasutasmagazin.hu milyen sütiket alkalmaz. Ezen tájékoztató ablak tartalmaz egy
linket ehhez a cookie tájékoztatóhoz is.

A COOKIE-K ELLENŐRZÉSE, IRÁNYÍTÁSA:
Amennyiben Felhasználó a böngészőjében nem korlátozza a sütik alkalmazását,
akkor a Portálra látogatásakor a Szolgáltató a szükséges sütiket automatikusan,
Felhasználó külön hozzájárulása nélkül helyezi Felhasználó eszközére.
Amennyiben Felhasználó a böngészőjének beállítása következtében nem lehetséges
sütik elhelyezése, úgy erre Szolgáltató által nem kerül sor.

KIHEZ FORDULHATOK HA SÜTI KEZELÉSSEL KAPCSOLATOS
KÉRDÉSEIM VANNAK?
Adatkezelő és elérhetőségei: MÁV Zrt. Kommunikációs Igazgatóság, 1087,
Budapest, Könyves Kálmán Krt. 54-60., telefon: 06 1 511-3801 ujsag@mav.hu
Adatvédelmi tisztviselő és elérhetősége: Tóth Tihamér, MÁV Zrt. Biztonsági
Főigazgatóság Információvédelem, adatvedelem@mav.hu

