Sütikezelés
Sütikről:
A süti (cookie) egy szöveges fájl, amit a böngésző program egy-egy honlap kérésére a felhasználó számítógépén eltárol. A honlapok ezekben a sütiknek nevezett fájlokban tárolják az ideiglenes, de fontos információkat, például: a látogató beállításait, ezek segítségével azonosítják őket, figyelik böngészési szokásaikat, és nyomon követik, ha egy adott honlapot korábban már meglátogatott a felhasználó.
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Sütik az oldalunkon:
Bizonyos sütikre a honlapon is szükség van. A sütik használatának tiltása esetén a sütik kezelésére épülő funkciók nem fognak működni.
Amennyiben Ön a böngészőjében a sütik fogadását engedélyezte, ezt az általunk küldött sütik használatára vonatkozó hozzájárulásnak is tekintjük. Amennyiben Ön nem szeretne ehhez hozzájárulni, tiltsa le a sütik használatát a böngészőjében.
– drivercentrum.com oldal sütik: Felhasználói élmény biztosítása céljából. A sütik tárolásának időtartama változó.
Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a sütik célja honlapunk használhatóságának megkönnyítése vagy lehetővé tétele, a sütik alkalmazásának megakadályozása vagy törlése miatt előfordulhat, hogy nem lesznek képesek a honlap funkcióinak teljes körű használatára, illetve hogy a honlap a tervezettől eltérően fog működni böngészőjében.
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Sütik harmadik féltől:
A honlapon megjelenő statisztikák miatt a honlap böngészése során harmadik fél (pl. a Google, Youtube) is elhelyezhet sütit az Ön számítógépén. Ennek oka, hogy az Önt érdeklő hirdetések jelenhessenek meg az Ön számára, vagy hogy statisztikát készíthessünk a honlap látogatóiról és azok böngészési szokásairól.
Honlapunkon megtalálható harmadik fél által használt sütik:
– YouTube: A YouTube-on található videókat ágyazunk be, vagy ilyen videókra mutató hivatkozásokat helyezünk el. Ennek eredményeként a YouTube sütiket helyezhet el, ha Ön olyan oldalt keres fel, ahol videó van beágyazva a YouTube-ról, vagy hivatkozás mutat ilyen videókra.
– Google Analytics szolgáltatása: Analitikai eszköz, mely képet ad a felhasználók viselkedéséről oldalainkon. Segítségével láthatjuk a felhasználók számát, az oldalon töltött időt, becsült demográfiai adatokat.
Google sütikezelése:
https://www.google.hu/policies/technologies/cookies/
A sütikre vonatkozó engedélyeket, és tiltásokat a böngészője beállításainál változtathatja meg.
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Sütik kezelése a böngészőkben:
A sütiket a böngésző tárolja és küldi vissza a honlap számára, amíg Ön az adott honlapon böngészik.
A sütikre vonatkozó engedélyeket, és tiltásokat a böngészője beállításainál változtathatja meg.
Egyes böngészőkben webhelyenként állíthatók be szabályok a sütik kezeléséhez, így adatainak használatát pontosabban szabályozhatja. Ez azt jelenti, hogy letilthatja és törölheti a sütiket az összes webhelyről, kivéve azokat, amikben megbízik.
Léteznek olyan sütik, melyek a böngésző bezárásakor automatikusan törlődnek, illetve olyanok is, melyek minden esetben meghívásra kerülnek, amikor Ön újra megnyitja ugyanazt a honlapot, amely korábban már elhelyezte az Ön böngészőjébe a sütit.
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Biztonságosak a sütik?
A sütiktől nem kell tartani, nem rejt biztonsági kockázatot a használatuk, csupán arra valók, hogy könnyebbé tegyék a látogató számára a böngészést.
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