
    
 
 

INFORMÁCIÓK A COOKIE-K KEZELÉSÉRE VONATKOZÓAN 
 

Az LA Communications Kft. a lacom.hu weboldalon cookie-kat használ annak érdekében, hogy 

figyelemmel kísérhesse, mit részesítenek előnyben látogatói. A cookie-k kis adatállományok, amelyek a 

látogató merevlemezén tárolódnak. Ez lehetővé teszi a navigáció megkönnyítését és segíti a 

weboldalak felhasználóbarát voltának magas szinten tartását. A cookie-k használhatók annak 

megállapítására is, hogy a látogató számítógépe volt-e már kapcsolatban oldalainkkal. Csak a látogató 

számítógépén lévő cookie kerül azonosításra. Személyes adatok akkor tárolhatók cookie-kban, ha a 

látogató ehhez hozzájárult, például azért, hogy megkönnyítsen egy védett online-hozzáférést, 

fölöslegessé téve felhasználói azonosítójának és jelszavának újbóli beírását. Természetesen cookie-k 

nélkül is látogatható a lacom.hu weboldal. A legtöbb böngésző a cookie-kat automatikusan elfogadja. 

A látogató megakadályozhatja, hogy cookie-k tárolódjanak a merevlemezén úgy, hogy a böngészője 

beállításainál kiválasztja a cookie-k engedélyezését tiltó pontot. Ha a látogató nem engedélyezi a 

cookie-kat, tudnia kell, hogy ezzel esetleg korlátozza weboldalunk egyes részeinek működését. 

Cookie-k kezelése 
A cookie-k kezelésére több lehetőség is kínálkozik. A beállítások módosítják az internetes szörfölést és 

a cookie-k engedélyezését megkívánó szolgáltatásokhoz való hozzáférést. A cookie-kra vonatkozó 

beállításokat bármikor megteheti vagy módosíthatja az alábbiakban leírt módon. A választási 

lehetőségeket az internetes szoftver kínálja fel. A szoftvert beállíthatja úgy, hogy a cookie-kat a 

terminál regisztrálja, vagy éppen ellenkezőleg elutasítsa őket, vagy automatikusan mindet, vagy a 

küldő személye szerint megszűrve. A szoftvert úgyis beállíthatja, hogy a cookie-k engedélyezését vagy 

elutasítását esetenként kínálja fel, mielőtt az adott cookie regisztrálásra kerülne a terminálon. 

Cookie-k engedélyezése 
A cookie-k engedélyezése egy terminálon elsősorban a terminál felhasználójának az akaratától függ, 

amit bármikor kifejezhet vagy módosíthat ingyenesen a navigációs szoftver által felkínált módon. Ha 

Ön hozzájárul a cookie-k regisztrálásához a terminálon, az Ön által megtekintett oldalakba és 

tartalmakba épített cookie-k ideiglenesen egy erre a célra szolgáló helyen tárolódnak a terminálban, 

ahonnan csak a küldő tudja felszabadítani azokat. 

Cookie-k letiltása 
Ha nem engedélyezi a cookie-k regisztrálását a terminálon, vagy az ott regisztráltakat törli, bizonyos 

funkciókhoz nem fog hozzáférni, amelyek azonban szükségesek lehetnek a 

honlapunkon/alkalmazásunkon való szörföléshez. Ez történik például, ha olyan tartalmakhoz vagy 

szolgáltatásokhoz szeretne hozzáférni, amelyekhez azonosítania kellene magát. Ugyanez történik 

akkor is, ha mi – vagy a partnereink – nem tudjuk felismerni az Ön terminálja által használt internetes 

szoftvert, műszaki célokból a nyelvi, megjelenítési paramétereit vagy az országot, ahonnan a 

terminálja rákapcsolódott az internetre. Ilyen esetben elhárítjuk a felelősséget a szolgáltatások 

csökkentett működéséből fakadó következményekért, amelyek azért történhetnek, mert Ön 

elutasította vagy megszüntette a működéshez szükséges cookie-kat. 



    
 
 

Hogyan végezze el a beállításokat az adott szoftvertől függően? 
A cookie-k kezelése tekintetében minden internetes program más. A leírást a program súgójában 

találja, ott megnézheti hogyan módosíthatja a cookie-kkal kapcsolatos beállításokat. 

Internet Explorer™ : http://windows.microsoft.com/hu-HU/internet-explorer/delete-manage-

cookies#ie=ie-11 

Safari™: https://support.apple.com/kb/PH21452?viewlocale=hu_HU&locale=en_US 

Chrome™:  https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=hu 

Firefox™:   https://support.mozilla.org/hu/kb/weboldalak-altal-elhelyezett-sutik-torlese-szamito  

Opera™ :  http://help.opera.com/Windows/11.60/hu/cookies.html 

stb. 

 Az "Adobe Flash Player"™ "Flash"© cookie-jai 
Az "Adobe Flash Player"™ egy olyan informatikai alkalmazás, amelynek a segítségével gyorsan lehet 

dinamikus tartalmakat fejleszteni a "Flash" számítógépes nyelv használatával. A Flash (és a hasonló 

típusú alkalmazások) megjegyzik a tartalmak paramétereit, preferenciáit és használatát a cookie-khoz 

hasonló technológia révén. Az "Adobe Flash Player"™ azonban ezeket az információkat és az Ön 

beállításait nem azon az interface-n keresztül kezeli, mint amit az internetes szoftver kínál. Ha az Ön 

terminálja képes megjeleníteni a Flash számítógépes nyelvvel kifejlesztett tartalmakat, kérjük, hogy 

lépjen be közvetlenül a Flash cookie-k kezelési eszközébe: http://www.adobe.com/hu 

A közvetlenül felénk irányuló beállítások 
Ha Ön nem szeretné, hogy a reklámfelületek cookie-kat regisztráljanak a terminálján reklám célzattal, 

a terminálján lévő böngésző segítségével ezt megtilthatja. Ezzel egy olyan cookie-t regisztrál majd a 

terminálján, amelynek az egyetlen célja, hogy inaktiválja a reklámszolgáltatásokat a reklámfelületeken. 

Ettől függetlenül a reklámüzenetek meg fognak jelenni az Ön terminálján. Csak azokat a technikákat 

fogja blokkolni, amelyek célja, hogy a reklámokat célzottan az Ön szörföléséhez és érdeklődési köréhez 

igazítsák. Vigyázat, ez a beállítás is egy cookie segítségével működik. Ha Ön letöröl minden cookie-t a 

terminálról (az internetes szoftveren keresztül), mi – vagy a partnereink – nem fogjuk tudni azt sem, 

hogy Ön a letiltást választotta.Ha először regisztrált egy inaktiváló cookie-t a terminálon, majd később 

mégis szeretné megjeleníteni a célzott reklámüzeneteket, a böngészője segítségével teheti ezt meg. 

Az oldalunkon található cookie-k 
Amikor Ön rákapcsolódik a honlapunkra, az Ön hozzájárulásával sütifáljokat telepíthetünk az Ön 

termináljára, amely felismeri az Ön termináljának keresőprogramját az adott sütifájl érvényessége 

alatt. A sütifájlokat az alábbiakban meghatározott célokra használjuk fel, annak megfelelően, hogy Ön 

hozzájárult-e ehhez az Ön által használt navigációs szoftver paraméterei alapján, amikor belépett a 

weboldalra oldalra. A döntését bármikor megváltoztathatja. 



    
 
 

 Az általunk küldött Cookie-k lehetővé teszik, hogy: 
- statisztikákat állítsunk fel és mérjük a honlapot alkotó elemeink látogatottságát és használatát 

(meglátogatott rovatok és tartalmak), így javítani tudjuk a működését és növelni a szolgáltatásaink 

iránti érdeklődést;  

- a honlapunk kialakítását az Ön terminálján megjelenő preferenciák szerint változtassuk meg (használt 

nyelv, képfelbontás, használt operációs rendszer, stb), az Ön terminálján található leolvasási és 

megjelenítési szoftverek és eszközök segítségével; 

- Ön eltárolja a mi honlapunkon /alkalmazáson kitöltött nyomtatvány adatait (bejelentkezéskor vagy 

belépéskor), vagy az Ön által a honlapunkon kiválasztott termékekre, szolgáltatásokra vagy 

információkra vonatkozó adatokat (megrendelt szolgáltatás, kosár tartalma, stb); 

- Ön hozzáférhessen a honlapunk fenntartott részeihez, mint például az Ön fiókja, azoknak az 

azonosítóknak és adatoknak a segítségével, amelyeket Ön korábban megadott nekünk; 

- kidolgozhassunk biztonsági intézkedéseket, például amikor megkérjük, hogy lépjen be ismét egy 

tartalomhoz vagy szolgáltatáshoz egy bizonyos idő elteltével.  

A honlapunkon található, harmadik cégek által küldött Cookie-k ... 
A honlapunkon lehetnek olyan cookie-k, amiket harmadik személyek (kommunikációs ügynökség, 

nézettséget mérő társaságot, stb) küldtek, amelyek lehetővé teszik, hogy a cookie-k érvényességi ideje 

alatt ezek a harmadik személyek navigációs információkat gyűjtsenek a honlapra belépő terminálokkal 

kapcsolatban.  

A harmadik személyek által összeállított és használt cookie-k ezen cégek adatvédelmi politikája alá 

tartoznak. Mi tájékoztatjuk Önt azoknak a cookie-knak a tárgyáról, amelyekről tudomásunk van és 

azokról az eszközökről, amelyekkel Ön kifejezheti a választását a cookie-k kezelésével kapcsolatban.  

 A honlapunkba beépíthetünk harmadik személyektől kapott informatikai alkalmazásokat, amelyeknek 
köszönhetően Ön megoszthatja a honlapunkon található tartalmakat másokkal vagy megoszthatja 
másokkal a honlapunk tartalmával kapcsolatos véleményét. Erre szolgálnak az olyan gombok, mint a « 
Megosztom », « Tetszik » az olyan közösségi médiák esetében, mint a Facebook, Twitter, LinkedIn. 

Ezek a közösségi médiák az említett gombok segítségével be tudják Önt azonosítani, még akkor is, ha a 

honlapunkat meglátogatva Ön nem is használták azokat. Ezek az alkalmazási gombok ugyanis lehetővé 

teszik az érintett közösségi médiának, hogy kövessék az Ön látogatását a honlapunkon, pusztán abból 

a tényből fakadóan, hogy az Ön fiókja aktiválódott a terminálján (belépett) a honlapon tett látogatása 

során. 

Semmilyen módon nem tudjuk ellenőrizni, hogy a közösségi médiák milyen eljárásokat használnak az 

Ön látogatásával kapcsolatos adatgyűjtés során és hogyan kezelik a begyűjtött személyes adatokat. 

Kérjük, hogy olvassák el a közösségi médiák adatvédelmi politikáit azzal kapcsolatban, hogy az 

alkalmazási gombokkal gyűjtött navigációs adatokat milyen célokra használják fel. Az adatvédelmi 

politikák lehetővé teszik, hogy befolyásolják a közösségi médiák eljárásait, elsősorban a fiókok 

személyes beállításával. 

  



    
 
 

A Cookie-k hasznossága 
A mi célunk, hogy a lehető leghatékonyabb reklámokat mutassuk be. Ezért a cookie-k technológiája 

lehetővé teszi, hogy megfelelő időn belül meghatározzuk, milyen reklámot jelentessünk meg az Ön 

terminálján, a korábban egy vagy több honlapon vagy alkalmazáson tett látogatásai alapján. Az Ön 

érdeklődése a terminálon megjelenő reklámtartalmak iránt meghatározza azokat a reklám bevételi 

forrásokat, amelyeknek köszönhetően működtetheti a felhasználóknak gyakran ingyen kínált 

szolgáltatásokat. Ön is bizonyára jobban örül, ha a saját érdeklődési körének megfelelő reklámok 

jelennek meg a terminálján, mint ha olyanok, amelyek teljesen érdektelenek az Ön számára. 

Hasonlóképpen a reklámozók is jobban szeretnék, ha a reklámjaik olyan felhasználókhoz jutnának el, 

akiket potenciálisan érdekelhet az ajánlat.   

További információk 
Ha az ön terminálját több személy is használja, vagy a terminálon több internetes program is fut, nem 

tudjuk egyértelműen garantálni, hogy az Ön termináljának szánt szolgáltatások és reklámok valóban 

egy adott felhasználóhoz jutnak el és nem a terminál más felhasználójához.  

Adott esetben a terminál használatának más személyekkel való megosztása és emiatt a cookie-k 

kezelésével kapcsolatos beállítások is az Ön döntési és az Ön felelősségi körébe tartoznak. 

 


