
 

 

Cookie-kra (Sütikre) Vonatkozó Irányelvek 
 

Utoljára frissítve: 2022.06.15. 

Köszönjük, hogy ellátogatott a www.biosecgroup.com –ra (“Weboldal”). Weboldalunk felkeresésével 

Ön hozzájárul a cookie-k (sütik) és egyéb nyomon követési technológiák használatához, melyekről 

további információt alább olvashat. Amennyiben nem ért egyet a cookie-k (sütik) és más nyomon 

követési technológiák használatával, kérjük állítsa be ennek megfelelően a böngésző beállításait vagy 

ne használja a Weboldalt. Ha a Weboldalon letiltja a cookie-kat (sütiket) az befolyásolhatja a 

felhasználói élményt a www.biosecgroup.com használata során. 

Mik azok a cookie-k (sütik)? 

A cookie-k (sütik) kis adatfájlok, amiket a felkeresett weboldalak helyeznek el az Ön számítógépén. A 

cookie-kat (sütiket) arra használják, hogy a weboldalak még hatékonyabban működjenek és hogy még 

hasznosabbak legyenek az Ön számára, továbbá, hogy információkat nyújtsanak a weboldal 

tulajdonosának. 

A Weboldalunkon található cookie-k (sütik) által gyűjtött információkról és arról, hogy hogyan használjuk 

ezeket az információkat, alább olvashat. 

Hogyan és miért használja a SMP BioSec Kft. a cookie-kat (sütiket)? 

A SMP BioSec Kft. cookie-kat (sütiket) használ, hogy jobban megértse, hogy a látogatók hogyan 

használják ezt a Weboldalt. A cookie-k (sütik) támogatják a munkánkat, hogy Weboldalunkat az Ön 

igényeihez igazítsuk, még felhasználóbarátabb legyen a Weboldal és hogy máshol is 

kommunikálhassunk Önnel az interneten. A fenti okokból cookie-kat (sütiket) alkalmazunk amikor 

felkeresi Weboldalunkat. 

Hogyan lehet ellenőrizni és törölni a cookie-kat (sütiket)? 

A cookie-k (sütik) kezelésének több módja van: 

- Visszautasíthatja a cookie-k (sütik) elfogadását 

- A böngésző beállításának használatával letilthatja a SMP BioSec Kft. által használt cookie-kat (sütiket) 

- Használhat olyan szoftvereket amik képesek kezelni a cookie-kat (sütiket) 

Kérjük vegye figyelembe, hogy ha a cookie-k (sütik) letiltását, elutasítását vagy blokkolását választja, 

weboldalunk egyes részei nem fognak teljes mértékben működni, vagy egyes esetekben egyáltalán 

nem lesznek elérhetőek. Ha további információra van szüksége a cookie-k (sütik) és a böngésző 

beállításainak kezeléséről, vagy a cookie-k (sütik) törléséről az Ön merevlemezéről, kérjük látogasson el 

az alábbi weboldalra: 

https://www.allaboutcookies.org/ 

További információ: 

Ha többet szeretne megtudni a cookie-król (sütikről), kérjük látogasson el az alábbi weboldalra: 

https://www.allaboutcookies.org/ 
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Ha bármilyen kérdése vagy aggálya lenne a cookie-kra (sütikre) vonatkozó irányelveink kapcsán, 

kérjük vegye fel velünk a kapcsolatot : 

E-mail: info@biosecgroup.com 

Telefon: + 36 (1) 248 2100 

mailto:info@biosecgroup.com

