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A Finadin honlapján ún. „sütik”-et (cookie-kat) használ. A sütik az Ön által használt böngésző program,
valamint honlapunkon történt beállításainak megfelelő tartalommal böngészésre használt eszközén
kerülnek tárolásra. A honlap további használata során ezen beállítás alapján letárolt sütik segítségével
megkönnyítjük Önnek a honlapunk használatát.

Mi is az a „süti”?
A „süti” egy kisméretű adatcsomag, amit a honlapok, internetes szolgáltatások a felhasználó által
használt böngésző, illetve weboldal vonatkozó beállításainak megfelelően tárolnak le a hatékony és
modern felhasználói élményt nyújtó szolgáltatások biztosítása érdekében.

Alapműködést biztosító és session sütik
Ezen sütik biztosítják a honlap megfelelő, nem statikus működését, megkönnyítik annak használatát,
melynek érdekében az Ön azonosítása nélkül gyűjtenek információt a honlap használatáról. Felhívjuk
figyelmét, hogy ezen sütik alkalmazása nélkül nem garantált honlapunk kényelmes, minden funkcióra
kiterjedő használhatósága!
Az alapműködést biztosító sütik közé tartoznak például a sütik kezeléséről szóló felugró ablak
elfogadásának státusza, bejelentkezési módok és adatok, a biztonságos kommunikációt lehetővé tevő
sütik.
Honlapunk csak ilyen alapműködést biztosító és a biztonságos és bizalmas kommunikációt elősegítő
sütiket használ, reklám célú és statisztikai sütiket nem.

A használt sütiket a Finadin nem elemzi vagy használja fel, azokat egyedül a honlapunknak tárhelyet
adó és szerkesztő WIX használja. A WIX cookie használatáról itt található további információ:
https://www.wix.com/about/cookie-policy

Hogyan tudja kikapcsolni a sütiket?
A legtöbb böngésző alapbeállításként engedi a sütik használatát. Amennyiben Ön ezt mégsem kívánja,
illetve nem fogadja el ezen cookie-k alkalmazását módosíthatja és kikapcsolhatja böngészője
beállításával ezen alkalmazásokat, azaz meg tudja akadályozni a sütik automatikus települését.
Átállítás esetén ugyanakkor a böngésző a továbbiakban minden alkalommal felajánlja a sütik újbóli
beállításának, illetve elfogadásának választási lehetőségét.
A leggyakoribb böngészők beállításáról szóló tájékoztatókat az alábbi linkeken éri el:
o Google Chrome (https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=hu )
o Firefox (https://support.mozilla.org/hu/kb/sutik-informacio-amelyet-weboldalak-tarolnakszami?redirectslug=S%C3%BCtik+kezel%C3%A9se&redirectlocale=hu )
o Microsoft Edge (https://support.microsoft.com/hu-hu/windows/a-microsoft-edge-ab%C3%B6ng%C3%A9sz%C3%A9si-adatok-%C3%A9s-az-adatv%C3%A9delem-bb8174ba-9d73-dcf29b4a-c582b4e640dd )
o Microsoft Internet Explorer (https://support.microsoft.com/hu-hu/topic/cookie-kt%C3%B6rl%C3%A9se-%C3%A9s-kezel%C3%A9se-168dab11-0753-043d-7c16-ede5947fc64d#ie=ie-11
)
o Safari (https://support.apple.com/hu-hu/guide/safari/sfri11471/mac )
Felhívjuk figyelmét, hogy a sütik teljes tiltása esetén előfordulhat, hogy honlapunk bizonyos elemei,
vagy a honlap bizonyos funkcionalitása nem teljes körűen lesz elérhető vagy teljességében használható
az Ön számára.

