Tájékoztató a cookie használatáról

A cookie fogalma: A cookie, vagyis süti egy olyan fájl (adatsor), amit a weboldal látogatójának számítógépén, mobiltelefonján
vagy egyéb, internetes hozzáférést biztosító eszközén hozhat létre a weboldalt megjelenítő program (böngészőprogram).
Segítségével a webhely megjegyzi a látogatásával kapcsolatos információkat, például az Ön által használt nyelvet és egyéb
beállításokat, ezáltal gördülékenyebbé válhat a következő látogatás, és könnyebb lesz a webhely használata. A cookie-k nélkül
az internet használata sokkal nehézkesebb lenne. A sütik kizárólag adatokat tartalmaznak, vagyis nem tartalmaznak
futtatható állományokat, vírusokat, illetve kémprogramokat (spyware) és nem férnek hozzá a felhasználó merevlemezének
adataihoz.
A cookie adatkezelés célja: A cookie számos megoldásra alkalmas, ezek a fájlok lehetővé teszik a felhasználó internetezésre
használt eszközének felismerését, így a releváns, a felhasználó igényeihez igazított tartalom megjelenítését. Ilyenek például
a kizárólag felhasználói névvel és jelszóval elérhető weboldalak, amik sütik nélkül nem működnének. A sütik a felhasználó
számára egyszerűbb böngészést biztosítanak, és elősegítik, hogy az ELMŰ Hálózati Kft. minél kényelmesebb szolgáltatást
nyújtson. Így például az oldalaink – anonim – látogatói statisztikáinak elkészítéséhez használt cookie-k, amelyek értékes
információkkal szolgálnak számunkra a felhasználók oldalhasználati szokásaival kapcsolatosan. A kapott statisztikai
eredményeket felhasználva tudjuk az oldal szerkezetét és tartalmát az igényeknek megfelelően alakítani, mindezt tehát a
felhasználók anonimitásának megőrzése mellett. A cookie-k kizárólag a felhasználók technikai azonosításának
megkönnyítését és személyre szabott szolgáltatásaink működtetését szolgálják, azokat más célra nem vesszük igénybe.
A cookie adatkezelés jogalapja: Adatkezelésünk jogalapja az Európa Parlament és Tanács (EU) 2016/679 rendelete (a
továbbiakban: "Általános Adatvédelmi Rendelet" vagy GDPR) 6. cikk (1) bekezdés a) pontja: az Ön önkéntes hozzájárulásán
alapuló adatkezelés. Az ELMŰ Hálózati Kft. cookie-kezelési gyakorlata megfelel az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C.
törvény 155. § (4) bekezdésében foglaltaknak, így elektronikus hírközlő végberendezéseinken csak az érintett felhasználó
világos és teljes körű – az adatkezelés céljára is kiterjedő – tájékoztatását követő hozzájárulása alapján tárolunk adatot, vagy
férünk hozzá az ott tárolt adathoz.
Különböző típusú cookie-kat használunk: Az ELMŰ Hálózati Kft. weboldalain kétféle sütit használ: időszakosat és állandót.
Az időszakos sütik olyan ideiglenes fájlok, amelyek a bejelentkezett időszak végéig, vagy az alkalmazás (böngésző) bezárásáig
maradnak a felhasználó eszközén. Az állandó cookie-k pedig a paraméterükben meghatározott ideig, vagy manuális törlésükig
vannak jelen a felhasználó eszközén.
A cookie adatkezelése: A cookie adatokat az ELMŰ Hálózati Kft. kezeli, használja fel. Az adatkezelő adatfeldolgozót vesz
igénybe: ELMŰ Nyrt. IT és Digitális Igazgatóság (1132 Budapest, Váci út 72-74.)
A cookie alkalmazás tiltásának lehetősége: A weboldalak eléréséhez használt böngészőprogramok alapértelmezett esetben
engedélyezik a sütik elhelyezését az eszközre. A sütik kezelésére vonatkozó információk a böngésző beállításai között
találhatóak. Ezek a beállítások megváltoztathatók úgy, hogy a cookie-k automatikus kezelését a böngésző blokkolja, vagy
minden esetben értesítést küldjön a felhasználónak, ha az eszközre cookie-t küldtek. Fontos tudni, hogy a cookie-k
használatának tiltása illetve korlátozása negatívan befolyásolhatja az oldal bizonyos funkcióinak működését.
Az adatkezelés időtartama: Az önként megadott adatokat addig őrizzük, amíg a felhasználó nem kéri törlését.
A magyar jogszabályok alapján az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 155. § (4) bekezdése teremti meg. Az
ELMŰ Hálózati Kft. cookie-kezelési gyakorlata e mellett megfelel az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2002/58/EK
irányelvének, vagyis az Elektronikus hírközlési adatvédelmi irányelvnek. Ez alapján az ELMŰ Hálózati Kft. "cookie"-kat a fenti
törvényes célra használja.
A cookie megtagadási jog felajánlása és a hozzájárulás kérése során felhasználóbarát módszert alkalmazunk. A cookie-k
használatára vonatkozó tájékoztatás és a megtagadás joga egy csatlakozás alkalmával egyszer kerül felajánlásra és kiterjed az
ilyen eszközök későbbi csatlakozások során történő használatára is.
Fentiek szerint az ELMŰ Hálózati Kft. a cookie-kat kizárólag a jelen Tájékoztatóban ismertetett törvényes célokra használja az
Ön önkéntesen megadott hozzájárulása alapján.
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