Websüti (ang. „Cookie”) tájékoztató
(1) Figyelem! Az Adatkezelő (ld. 8. pont) felhívja a honlap látogatóinak figyelmét arra, hogy a https://bfz.hu
honlap és a https://shop.bfz.hu/ kapcsolt webshopon esetlegesen működő ún. harmadik fél által
elhelyezett websütik működésért nem vállal felelősséget. Kérjük, hogy az ön által használ
böngészőprogram (Google Chrome, Safari, MS Bing stb.) kezelőfelületén rendszeresen ellenőrizze és
törölje a harmadik fél által esetlegesen az ön gépére telepített online marketing websütiket! A websütik
ugyanis alkalmasak az ön online tevékenységének megfigyelésére!
(2) Mik azok a "websütik"-k?
A websütik olyan fájlok, amelyek a számítógépén okostelefonon vagy táblagépen tárolódnak, pl., ha
meglátogat egy honlapot. Egy websüti általában tartalmazza a honlap nevét, ahonnan a websüti jött, a
websüti „élettartamát” (vagyis, hogy milyen hosszan marad az eszközén) és az értékét, ami általában
egy véletlenszerűen generált egyedi szám.

(3) Milyen websütik jelennek meg a honlap működése során?
Az alábbi típusú websüti találhatók meg az oldalainkon:
Milyen típusú websüti?

Leírása

Példa

működési vagy technikai sütik

Ezek a websütik segítenek a
honlap működtetésében azáltal,
hogy lehetővé teszik az olyan
alapvető funkciókat, mint az
oldalnavigációt vagy a honlap
felületeihez való hozzáférést.
A weboldal nem tud megfelelően
működni ezek nélkül a websütik
nélkül.
A preferencia websütik lehetővé
teszik a holnap számára, hogy
emlékezzen
azokra
az
információkra,
amelyek
módosítják a honlap elérhetőségét
vagy megjelenését
A statisztikai websütik segítenek a
honlap
üzemeltetőjének
a
látogatók
tevékenységének
statisztikai elemzését.

a honlap betöltődik és az ott
található YouTube videot meg
tudjuk tekinteni.

A marketing websütik a látogatók
tevékenységének
nyomon
követésére szolgálnak

A cél az, hogy olyan hirdetéseket
jelenítsünk
meg,
amelyek
relevánsak és vonzók az egyes
felhasználók számára, és ezáltal
hatékonyabb a reklám a hirdetők
és a harmadik fél hirdetők
számára.

felhasználói preferenciák rögzítése

statisztikai sütik

marketing sütik / Figyelem! ezeket
websütiket a bzf.hu-tól független,
harmadik felek is elhelyezhetik az
ön böngészőjében!!!

például az ön által preferált nyelv
vagy a régió alapján, ahol ön
tartózkodik

pl. melyik országból mikor és
meddig tartózkodnak a honlapon a
látogatók. Mindez anonim módon
történik.

egyéb sütik

A nem besorolt websütik olyan
websütik, amelyeket az egyes
szolgáltatókkal együtt kerülnek
rögzítésre

például egy online vásárlás során
kosárba helyezünk egy terméket

Amennyiben részletes listát szeretne kapni a honlapon megtalálható websütikről, kérjük keressen bennünket a
jelen tájékoztató (8) pontjában megjelölt elérhetőségen.
(4) Mire használjuk a "websüti"-ket?
A bfz.hu websütiket elsősorban arra használja, hogy webes felületeinket könnyebben lehessen használni, így
az jobb felhasználói élményt nyújtson Önnek.
Az ún. működési sütik technikailag elengedhetetlenül szükségesek a honlap működéséhez, így ezek
letiltására nincs lehetőség. Természetesen a honlapon tett látogatása után ezt törölheti a
keresőprogramjában, de akkor, ha legközelebb ellátogat hozzánk, akkor újra be kell írnia az esetleg szükséges
pl. belépési adatokat.
A honlap fejlesztésének és a felhasználói élmény javítása okán olyan sütiket is használunk, melyek lehetővé
teszik azt, hogy statisztikai információt gyűjtsünk a honlap használatáról. Ezek nem azonosítják be önt mivel
pl. arról tájékoztatnak bennünket, hogy melyik órában milyen forgalom volt a honlapon, vagy a honlap mely
része volt a legnépszerűbb. Ilyen websüti pl. a Google Analytics websütijei is, melyről itt találhat angolnyelvű tájékoztatást.
A marketing vagy reklám websütik célja, hogy az önt érdeklő vagy az ön számára releváns hirdetések
jelenjenek meg a weboldalakon. Ezek a sütik hozzájárulás nélkül nem tudják önt beazonosítani, de képesek
arra, hogy olyan információkat gyűjtsenek, mint pl., hogy melyik oldalt nézte meg, vagy a honlap mely
részére kattintott. Amennyiben hozzájárul, a holnap websütik segítségével az összegyűjtött információkat
kezeljük annak érdekében, hogy a marketing kommunikációnkat még jobban az igényeihez igazíthassuk és
személyre szabott ajánlatokra tudjuk nyújtani önnek.
(5) A közismert, nemzetközi szolgáltatók által használt websütikről
Amikor meglátogatja a www.bfz.hu honlapot, olyan websüti is található itt, amelyet nem a meglátogatott
honlapot működtető adatkezelő, hanem egy harmadik fél helyez el, mint pl. a Google Analytics adatelemzési célból. Ilyen módon a honlap üzemeltetői a felhasználói szokásokról kaphatnak pontosabb
képet. A Google AdWords és a Facebook Pixel websütik célja, hogy böngészési előzmények alapján Önnek
testreszabott hirdetéseket jelenítsen meg.
A Google adatvédelmi gyakorlatáról bővebb információt a https://www.google.com/policies/privacy/
oldalon találhat.
A Facebook "websüti"-k működésével kapcsolatban a https://www.facebook.com/policies/websütis/
oldalon talál további tájékoztatást.
(6) A hozzájárulásról
A https://bfz.hu és a https://shop.bfz.hu/ honlapok használatával Ön hozzájárulását adhat ahhoz, hogy
websütiket használjunk statisztikai és marketing célból. Ha nem ért egyet a websütik ilyen módon történő

használatával, kérjük, böngészőjét ennek megfelelően állítsa be. Ha kikapcsolja a websütik használatát,
annak hatása lehet a www.bfz.hu honlapon tapasztalt felhasználói élményére.
(7) A "websüti"-k kikapcsolása
A legtöbb internet böngésző kezdetben arra van beállítva, hogy elfogadja a websütiket. Megváltoztathatja a
beállításokat úgy, hogy blokkolja a websütiket, illetve figyelmeztetést kérhet, amikor websütiket állítanak be
az eszközén. Számos módja van a websütik kezelésének. Kérjük, hogy nézze meg a böngésző információkat
vagy a segítség oldalt, ha többet kíván megtudni a böngésző beállításokról és azok módosításáról.
Ha kikapcsolja az általunk használt websütiket, annak hatása lehet az élményre, amíg a www.bfz.hu
honlapon tartózkodik.
Ha különböző eszközöket használ a www.bfz.hu honlap megtekintésére és elérésére (pl. számítógép,
okostelefon, táblagép stb.), győződjön meg róla, hogy minden egyes böngésző azokon az eszközökön az Ön
websüti igényeinek megfelelően van beállítva!
(8) Adatkezelő elérhetősége
Amennyiben kérdése merülne fel a fentiekkel kapcsolatban, akkor az alábbi elérhetőségeken veheti fel
velünk a kapcsolatot:
Cégnév: Budapesti Fesztiválzenekar Alapítvány
Székhely: 1034 Budapest, Bécsi út 126.
Adószám: 18005488-2-41
E-mail-cím: adatvedelem@bfz.hu
Köszönjük megtisztelő figyelmét!

