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A cookie fájlokra vonatkozó irányelvek 

A Best Cool Klíma Kft. cookie fájlokat használ, hogy javítsa a webhelyeink látogatóinak felhasználói 
élményét, beleértve a mobilalkalmazásainkon keresztül elérhető webhelyeket is, és közzétette a 
cookie-kra vonatkozó jelen irányelveket. Ez leírja, hogy mik azok a cookie fájlok, és azt, hogy hogyan 
használjuk őket webhelyeinken. Ha nem szeretne cookie fájlokat fogadni, miközben webhelyünket 
böngészi, módosíthatja böngészője és/vagy mobilkészüléke beállításait, hogy az értesítse Önt, amikor 
cookie fájlokat kapna, illetve választása szerint korlátozhatja vagy le is tilthatja a cookie-kat. 

A cookie-k kisméretű, betűkből és számsorokból álló fájlok, amelyeket webkiszolgálóink az Ön 
számítógépén helyeznek el. Ezek lehetővé teszik a webhely tulajdonosa számára, hogy 
megkülönböztesse Önt a webhely más felhasználóitól. A cookie fájlokat nem lehet futtatni, mint egy 
kódot, vírusok elhelyezésére sem lehet használni őket, és nem képesek hozzáférést biztosítani 
számunkra az Ön merevlemezéhez. Mi semmiféle információt nem tudunk kiolvasni az Ön 
merevlemezéről, akkor sem, ha ott cookie fájlokat tárolunk.   

A Best Cool Klíma Kft. webhelyén a cookie-kon keresztül létrehozott adatok különféle célokra 
használhatók, beleértve a következőket: 

Feltétlenül szükséges 

Ezek a cookie-k segítséget nyújtanak honlapon történő mozgásban, megjegyzik a felhasználó egyes 
oldalakon végzett műveleteit. Ezen cookie-k nélkül a szolgáltatások nem működnének. Ezek a cookie-
k nem tárolnak olyan adatokat a felhasználóról, hogy milyen oldalakat nézett meg az interneten, vagy 
amelyeket marketing célból lehetne felhasználni. 

Teljesítmény  

Ezek a cookie-k arról gyűjtenek információkat, hogy a látogatók hogyan használják az adott 
webhelyet, például melyik oldalakat keresik fel a leggyakrabban, és hogy kapnak-e hibaüzeneteket. 
Ezeket az adatokat webhelyeink jövőbeni verzióinak működésének javítására használjuk. 

Funkcionalitás  

Ezek a cookie-k lehetővé teszik a webhely számára az Ön által tett választások megjegyzését, mint 
például felhasználónév, nyelv, vagy tartózkodási hely szerinti régió, és jobb személyes élményt 
nyújtanak. 

Célkiválasztás vagy hirdetés  

Ezeket a cookie-kat az Ön és érdeklődési köre szempontjából relevánsabb tartalom biztosítására 
használjuk. 

Nem engedélyezzük, hogy harmadik felek hirdessenek webhelyünkön, azonban nem tudjuk 
ellenőrizni azokat a hirdetőket, amelyeket az internetszolgáltatók engednek hirdetni, miközben Ön az 
interneten böngészik. 

A Best Cool Klíma Kft.-t jogszabályok kötelezik arra, hogy beszerezze az Ön hozzájárulását a 
„feltétlenül szükséges” cookie-kon kívül minden egyéb cookie-hoz, amelyeket elhelyezünk Önnél. 
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A honlapunk használatával elfogadja a Teljesítményt biztosító cookie használatát. Ezen cookie-k 
elfogadása feltétele honlapunk megfelelő használatának. Ha a felhasználó kikapcsolja ezeket a 
cookie-kat, nem tudjuk garantálni weboldalunk megfelelő működését, illetve a megfelelő biztonságot 
oldalunk használata során. 

Hogyan lehet törölni/kikapcsolni a cookie-kat? 

Minden böngésző lehetővé teszi a cookie beállításainak változtatását. Viszont nagyon fontos, hogy 
mivel a cookie-k célja weboldalunk használhatóságának és folyamatainak megkönnyítése, a cookie-k 
alkalmazásának megakadályozása vagy törlése esetén előfordulhat, hogy felhasználóink nem lesznek 
képesek weboldalunk funkcióinak teljes körű használatára, illetve hogy a weboldal a tervezettől 
eltérően fog működni böngészőjében. 

Általában a böngészők „Beállítások” menüiben találhatók a cookie-kal kapcsolatos beállítások. A 
cookie-k beállításával kapcsolatban az alábbi linkek is segítségére szolgálnak, valamint további 
információt az egyes böngészők „Súgó” menüjében talál. 

Felhívjuk a figyelmet, hogy webhelyeink egyes részei esetleg nem működnek megfelelően, ha Ön 
letiltja a cookie-kat. 

 

Budapest, 2018. március 4. 


