SÜTI TÁJÉKOZTAT
Mi az a cookie, más néven “süti”?
A süti a kiszolgáló által meghatározott adatokat hordozó információcsomag, amit a szerver
küld a böngészőnek, majd a böngésző a szervernek minden kérés alkalmával. A böngészők
általában egyszerű szöveges fájl(ok)ban tárolják a sütiket (sütifájlok), így az egyes sütik a
böngésző kikapcsolása és újraindítása után is elérhetők lesznek.
A weboldalon alkalmazott sütik típusa
A www.mvm-dome.hu weboldalon („Weboldal”) a Ferencvárosi Torna Club
(„Szolgáltató”) sütiket használ. A Weboldalon használt sütiket a következő kategóriákba
soroljuk:
1. Feltétlenül szükséges (munkamenet) sütik
Ezek az információ kategóriájú sütik szükségesek Weboldalunk böngészéshez, alapvető
funkcióinak használatához és a Weboldalon elvégzett műveletek megjegyzéséhez. Mindig
csak az adott látogatás alatt érvényesek, a munkamenet végeztével, illetve a böngésző
bezárásával automatikusan törlődnek a számítógépről.
2. Remarketing és statisztikai sütik
Ezek a sütik marketing, reklám és hirdetési tevékenységek miatt kerülnek beállításra abból a
célból, hogy a felhasználók („Felhasználó(k)”) érdeklődési körét monitorozzák, majd ennek
megfelelően tudnak releváns hirdetéseket megjeleníteni a Weboldalon. Amennyiben a
Felhasználó nem engedélyezi ezeket a sütiket, a jövőben nem kap célzott hirdetéseket.
Ezeknek a sütiknek az alkalmazásával gyűjtött adatok kezelésének a célja közvetlen
üzletszerzési célból végzett profilalkotás célzott reklámok közzététele érdekében.
A fentieken túl a Weboldalon a Szolgáltató statisztikai sütiket is használ, amelyek értékes
információkkal szolgálnak az Szolgáltató számára a Felhasználók Weboldal használati
szokásaival kapcsolatosan. A kapott statisztikai eredményeket felhasználva tudjuk a Weboldal
szerkezetét és tartalmát az igényeknek megfelelően alakítani, mindezt a felhasználók
anonimitásának szükséges körű megőrzése mellett.
A Szolgáltató ezeket a sütiket a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerinti hozzájárulás
alapján kezeli.
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Hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetében az érintett bármikor visszavonhatja
hozzájárulását a Weboldal sütibeállításai segítségével vagy a böngészője beállításaiban, ebben
az esetben a Szolgáltató az adott cookie-t nem alkalmazza és azzal adatgyűjtést, vagy egyéb

adatkezelést a továbbiakban nem végez. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a
hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.
A Weboldalon alkalmazott sütik listája:
Süti neve

Süti típusa

Miért szükséges a Weboldal
számára és milyen adatokhoz
fér hozzá?

A sütivel
kapcsolatos
adatkezelés
jogalapja

A süti
élettarta
ma

number_p
ates

Feltétlenül
szükséges,
információ
kategóriájú
(munkamenet)
süti
Domain:
www.mvmdome.hu

Ez a cookie arról nyújt
információt, hogy Ön a
parkolójegy vásárlás során hány
darab jegyet vásárolt.

A Szolgáltató
jogos érdeke
(GDPR 6. cikk
(1) f) pontja),
amely a
Weboldal
megfelelő,
megbízható és
biztonságos
üzemeltetése

Munkam
enet
végéig.

p_price

Feltétlenül
szükséges,
információ
kategóriájú
(munkamenet)
süti
Domain:
www.mvmdome.hu

Ez a cookie arról nyújt
információt, hogy Ön a
parkolójegy vásárlás során
mennyiért vásárolt jegyet.

A Szolgáltató
jogos érdeke
(GDPR 6. cikk
(1) f) pontja),
amely a
Weboldal
megfelelő,
megbízható és
biztonságos
üzemeltetése

Munkam
enet
végéig.

userdata

Feltétlenül
szükséges,
információ
kategóriájú
(munkamenet)
sütik
Domain:
www.mvmdome.hu

Ez a cookie arról nyújt
információt, hogy Ön a
parkolójegy vásárlás során
milyen adatokat adott meg.

A Szolgáltató
jogos érdeke
(GDPR 6. cikk
(1) f) pontja),
amely a
Weboldal
megfelelő,
megbízható és
biztonságos
üzemeltetése

Amíg ki
nem
jelentkezi
k vagy
30 perc.

item_list

Feltétlenül
szükséges,
információ
kategóriájú
(munkamenet)
sütik
Domain:
www.mvmdome.hu

Ez a cookie arról nyújt
információt, hogy Ön az
ételrendelés során milyen
ételeket adott meg.

A Szolgáltató
jogos érdeke
(GDPR 6. cikk
(1) f) pontja),
amely a
Weboldal
megfelelő,
megbízható és
biztonságos
üzemeltetése

Munkam
enet
végéig.

f_price

Feltétlenül
szükséges,
információ
kategóriájú
(munkamenet)
sütik
Domain:
www.mvmdome.hu

Ez a cookie arról nyújt
információt, hogy Ön az
ételrendelés során mennyiért
vásárolt ételeket.

A Szolgáltató
jogos érdeke
(GDPR 6. cikk
(1) f) pontja),
amely a
Weboldal
megfelelő,
megbízható és
biztonságos
üzemeltetése

Munkam
enet
végéig.

Feltétlenül
szükséges,
információ
c_user
kategóriájú
(email,
(munkamenet)
parkolás,
sütik
ételrendel
Domain:
és)
www.mvmdome.hu

Ez a cookie arról nyújt
információt, hogy Ön
bejelentkezés, ételrendelés és
parkolás során milyen adatokat
adott meg.

A Szolgáltató
jogos érdeke
(GDPR 6. cikk
(1) f) pontja),
amely a
Weboldal
megfelelő,
megbízható és
biztonságos
üzemeltetése

Amíg ki
nem
jelentkezi
k vagy
30 perc.

Feltétlenül
Cookiesta
szükséges,
te
információ
kategóriájú
(munkamenet)
sütik
Domain:
www.mvmdome.hu

A Szolgáltató tulajdonban lévő
cookie, mely feladata a
Felhasználók által elfogadott
sütik státuszának jelölése.

A Szolgáltató
jogos érdeke
(GDPR 6. cikk
(1) f) pontja),
amely a
Weboldal
megfelelő,
megbízható és
biztonságos
üzemeltetése

1 év.

Munkame
net
(session)
sütik

c_user

Ezek a sütik
Ezek a sütik lehetővé teszik,
segítik a
hogy a Felhasználó
weboldalunk
maradéktalanul és
működését.
zökkenőmentesen böngészhesse
Feltétlenül
Weoldalunkat, annak funkcióit, a
szükséges,
Weboldalon keresztül elérhető
információ
szolgáltatásokat.
kategóriájú
(munkamenet)
sütik
Domain:
www.mvmdome.hu
Harmadik
féltől
származó,
valamint
mérés és
remarketing
kategóriájú
(Facebook)
süti.
Domain:
www.mvmdome.hu

A Meta Platforms Ireland Ltd. (4
Grand Canal Square Grand Canal
Harbour Dublin 2 Írország) által,
a nála futtatott hirdetések
kiszolgálásához használt cookie,
ami segíti, hogy célzott
hirdetéseinket azok számára
juttassuk el a Facebookon vagy a
Facebook Advertising által
üzemeltetett oldalakon, akik már
korábban meglátogatták
Weboldalunkat.
A süti nem tárol személyes
adatot. A Facebook által
alkalmazott sütikről bővebben itt
olvashat: https://
www.facebook.com/policy/
cookies/

A Szolgáltató
jogos érdeke
(GDPR 6. cikk
(1) f) pontja),
amely a
Weboldal
megfelelő,
megbízható és
biztonságos
üzemeltetése

Munkam
enet
végéig.

Az érintett
hozzájárulása
(GDPR 6. cikk
(1) a) pontja)

3 hónap.

datr

Harmadik
féltől
származó
valamint
mérés és
remarketing
kategóriájú
süti.
Domain:
www.mvmdome.hu

dpr

Harmadik
féltől
származó
valamint
mérés és
remarketing
kategóriájú
süti.
Domain:
www.mvmdome.hu

A Meta Platforms Ltd. (4 Grand
Canal Square Grand Canal
Harbour Dublin 2 Írország) által,
a nála futtatott hirdetések
kiszolgálásához használt cookie,
ami segíti, hogy célzott
hirdetéseinket azok számára
juttassuk el, a Facebookon vagy
a Facebook Advertising által
üzemeltetett oldalakon, akik már
korábban meglátogatták
Weboldalunkat.
A süti nem tárol személyes
adatot. A Facebook által
alkalmazott sütikről bővebben itt
olvashat: https://
www.facebook.com/policy/
cookies/
A Meta Platforms Ltd. (4 Grand
Canal Square Grand Canal
Harbour Dublin 2 Írország) által,
a nála futtatott hirdetések
kiszolgálásához használt cookie,
ami segíti, hogy célzott
hirdetéseinket azok számára
juttassuk el, a Facebookon vagy
a Facebook Advertising által
üzemeltetett oldalakon, akik már
korábban meglátogatták
Weboldalunkat.
A süti nem tárol személyes
adatot. A Facebook által
alkalmazott sütikről bővebben itt
olvashat: https://
www.facebook.com/policy/
cookies/

Az érintett
hozzájárulása
(GDPR 6. cikk
(1) a) pontja)

2 év.

Az érintett
hozzájárulása
(GDPR 6. cikk
(1) a) pontja)

7 nap.
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Harmadik
Google LLC (1600 Amphitheatre
féltől
Parkway, Mountain View, CA
származó süti, 94043, USA), által használt süti
teljesítmény
feladata a felhasználók
méréséhez
megkülönböztetése. Egyedi
(mérés és
session azonosítót tárol,
remarketing
amelyekhez a Felhasználó
kategória)
fogyasztási szokásainak
szükséges
tulajdonságait kapcsolja.
cookie
Webhely látogatási és
Domain:
felhasználói viselkedés
www.mvmstatisztikai süti. A Google
dome.hu
sütijeiről bővebben itt olvashat:
https://policies.google.com/
technologies/cookies?hl=hu

Az érintett
hozzájárulása
(GDPR 6. cikk
(1) a) pontja)

1 hónap.

Mik azok a harmadik féltől származó sütik?
A Szolgáltatón kívüli szolgáltatók által kifejlesztett sütik, amelyeket jellemzően személyek/
szervezetek (szolgáltatók) tömegei alkalmaznak weboldalaikon, közösségi média oldalaikon
vagy applikációikon, és amelyek ezen cookie-t elérhetővé tevő, valamint az azt alkalmazó
szolgáltatók (például: a Szolgáltató) számára is eredménnyel járnak. Weboldalunkon más
weboldalak linkjei, ikonjai (Pl. Facebook, Google) révén nem kerül harmadik feles cookie
elhelyezésre, rögzítésre, ide nem értve a fentebb meghatározott sütiket.
Hogyan értesítjük a látogatókat, és hogyan kérjük hozzájárulásukat a sütik
használatához (amennyiben ez releváns)?
Első látogatáskor a Szolgáltató honlapján, a képernyő alsó részén felugrik egy felirat arról,
hogy a Weboldal az itt megismerhető sütiket használja, illetve egy link, amely ehhez a
tájékoztatóhoz vezet. Ön jogosult arra, hogy a Weboldal által ajánlott sütibeállításokat
elfogadja vagy elutasítsa. Ön a sütibeállításokat később is jogosult módosítani. A sütik
elutasítása semmilyen következménnyel nem jár Önre nézve, az nem befolyásolja az Ön által
a weboldalon látható tartalmat vagy funkciókat. Ez alól kivételt képeznek a feltétlenül
szükséges sütik, melyek szükségesek Weboldalunk böngészéshez, alapvető funkcióinak
használatához és a Weboldalon elvégzett műveletek megjegyzéséhez.
Hogyan ellenőrizheti / törölheti / távolíthatja el a sütiket?
A weboldalak megfelelő és felhasználóbarát működése érdekében a legtöbb böngésző
automatikusan elfogad bizonyos sütiket. A Felhasználó ellenben a Weboldal első
látogatásakor egy, a Weboldalon megjelenő üzenetben manuálisan elfogadhatja, hogy
elfogadja-e az ajánlott sütibeállításokat vagy módosít azokon. Az érintett hozzájárulásához
kötött sütik esetén – lásd fentebb – ezen sütik alkalmazásának beállítása vagy az ajánlott
beállítások elfogadása (engedélyezése) a vonatkozó adatkezeléshez adott hozzájárulás
megadásának minősül. Ezt a hozzájárulását, a fenti módon, illetve a böngészője beállítások

menüjében, bármikor utólag is visszavonhatja a Felhasználó, mely a vonatkozó
adatkezeléshez adott hozzájárulás visszavonásának minősül. Az ilyen sütikkel kapcsolatos
beállítások későbbi módosítása (például: kizárólag a feltétlenül szükséges sütik későbbi
beállításával) pedig szintén a vonatkozó adatkezeléshez adott hozzájárulás visszavonásának
minősül. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás
előtti adatkezelés jogszerűségét.
A legnépszerűbb böngészők sütikkel kapcsolatos beállításairól az alábbi linkeken olvashat:
Google Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=hu
Firefox: https://support.mozilla.org/hu/kb/sutik-engedelyezese-es-tiltasa-amit-weboldakhaszn
Microsoft Internet Explorer 9: https://support.microsoft.com/hu-hu/help/278835/how-todelete-cookie-files-in-internet-explorer
Microsoft Internet Explorer 10: https://support.microsoft.com/hu-hu/help/17442
Microsoft Internet Explorer 11: https://support.microsoft.com/hu-hu/help/17442
Microsoft Edge: https://support.microsoft.com/hu-hu/help/4468242/microsoft-edge-browsingdata-and-privacy-microsoft-privacy
Safari: https://support.apple.com/hu-hu/guide/safari/sfri11471/mac
Kiemeljük továbbá, hogy egyes böngészők a biztonsági szintek állításával teszik lehetővé a
sütik korlátozását.
További információk a sütikkel kapcsolatban:
http://hu.wikipedia.org/wiki/HTTP-süt
https://www.youronlinechoices.com/hu
https://www.allaboutcookies.org
https://cookiepedia.co.uk/cookie-laws-across-europ
Az Ön adatvédelmi jogaival és jogorvoslati lehetőségeivel, valamint egyéb adatkezeléseinkkel
kapcsolatosan bővebb információkat adatkezelési tájékoztatónkban talál: Adatkezelési
tájékoztató
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A Weboldallal kapcsolatos felhasználási feltételeink alább érhetők el: [*]

COOKIE POLIC
What is a cookie?
The cookie is the information package specified by the service provider that the server sends
to the browser and then the browser re-sends to the server at each request. Browsers usually
store cookies in plain text file (s), so each cookie will be available after turning off and
restarting the browser.
Types of cookies used on the Website
Ferencvárosi Torna Club („Service Provider”) uses cookies on the www.mvm-dome.hu
website („Website”). The types (categories) of cookies used on the Website are as follows:
1. Necessary (session) cookies
These cookies are required for browsing our Website, using its basic features and storing the
actions performed on the Website. They are always valid only during the visit and are
automatically deleted from the computer after the session ends or the browser is closed.
2. Remarketing and statistical cookies
These cookies are set for marketing, advertising and promotional activities in order to monitor
the interests of users ("User(s)") and to serve relevant advertisements on the Website
accordingly. If the User does not allow these cookies, they will not receive targeted
advertising in the future.
The purpose of managing the data collected by the use of these cookies is to create profiling
for direct marketing purposes in order to publish targeted advertisements.
In addition to the above, the Service Provider also uses statistical cookies on the Website,
which provide the Service Provider with valuable information about the usage patterns of the
Users of the Website. We use the statistical results obtained to tailor the structure and content
of the Website to the needs of the Users, while preserving the anonymity of the Users to the
extent necessary.
The Service Provider processes these cookies based on consent in line with Art. 6 (1) a) of the
GDPR.
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In the case of data processing based on consent, the data subject may withdraw his or her
consent at any time through the cookie settings on the Website or in his or her browser
settings, in which case the Service Provider will no longer use the cookie and will no longer
collect data or perform any other data processing. The withdrawal of consent shall not affect
the lawfulness of any processing based on consent prior to its withdrawal.

The list of cookies used on the Website:
Name of
cookie

Type of
cookie

number_pa Absolutely
tes
necessary,
informatio
n category
(session)
cookie
Domain:
www.mvm
-dome.hu

Why is it necessary for the Website and
what data does it access?

Legal
Lifecyc
basis of
le of
data
the
processi cookie
ng
concerni
ng the
cookie

This cookie provides information about the
number of tickets you purchased when you
bought a parking ticket.

The
Until
legitimat the end
e interest of the
of the
session.
Service
Provider
(Art. 6(1)
(f)
GDPR),
which is
the
proper,
reliable
and
secure
operation
of the
Website.

p_price

Absolutely
necessary,
informatio
n category
(session)
cookie
Domain:
www.mvm
-dome.hu

This cookie provides information about
how much you paid when you bought a
parking ticket.

The
Until
legitimat the end
e interest of the
of the
session.
Service
Provider
(Art. 6(1)
(f)
GDPR),
which is
the
proper,
reliable
and
secure
operation
of the
Website.

userdata

Absolutely
necessary,
informatio
n category
(session)
cookie
Domain:
www.mvm
-dome.hu

This cookie provides information about the
data you have provided when purchasing a
parking ticket.

The
Until
legitimat you log
e interest out or
of the
30
Service minutes
Provider
.
(Art. 6(1)
(f)
GDPR),
which is
the
proper,
reliable
and
secure
operation
of the
Website.

item_list

Absolutely
necessary,
informatio
n category
(session)
cookie
Domain:
www.mvm
-dome.hu

This cookie provides information about
what food you have specified when
ordering a meal.

The
Until
legitimat the end
e interest of the
of the
session.
Service
Provider
(Art. 6(1)
(f)
GDPR),
which is
the
proper,
reliable
and
secure
operation
of the
Website.

f_price

Absolutely
necessary,
informatio
n category
(session)
cookie
Domain:
www.mvm
-dome.hu

This cookie provides information about
how much you paid for food when you
placed a food order.

The
Until
legitimat the end
e interest of the
of the
session.
Service
Provider
(Art. 6(1)
(f)
GDPR),
which is
the
proper,
reliable
and
secure
operation
of the
Website.

c_user
(email,
parking,
food
ordering)

Absolutely
necessary,
informatio
n category
(session)
cookie
Domain:
www.mvm
-dome.hu

This cookie provides information about the
information you provide when you log in,
order food and park.

The
Until
legitimat you log
e interest out or
of the
30
Service minutes
Provider
.
(Art. 6(1)
(f)
GDPR),
which is
the
proper,
reliable
and
secure
operation
of the
Website.

Cookiestat
e

Absolutely
necessary,
informatio
n category
(session)
cookie
Domain:
www.mvm
-dome.hu

A cookie owned by the Service Provider to
indicate the status of cookies accepted by
Users.

The
legitimat
e interest
of the
Service
Provider
(Art. 6(1)
(f)
GDPR),
which is
the
proper,
reliable
and
secure
operation
of the
Website.

1 year.

Session
cookies

These
cookies
help our
website to
work
properly.
Strictly
necessary,
informatio
n category
(session)
cookies
Domain:
www.mvm
-dome.hu

c_user

Third
A cookie used by Meta Platforms Ireland
party,
Ltd. (4 Grand Canal Square Grand Canal
measureme Harbour Dublin 2 Ireland) to serve ads on
nt and
its website, which helps us to deliver
remarketin targeted ads to people who have previously
g category
visited our Website on Facebook or on
(Facebook) pages operated by Facebook Advertising.
cookies.
The cookie does not store any personal data.
Domain:
You can read more about the cookies used
www.mvm
by Facebook here: https://
-dome.hu
www.facebook.com/policy/cookies/

Consent
of the
data
subject
(Article
6(1)(a)
GDPR)

3
months.

Third party
and
measureme
nt and
remarketin
g category
cookies.

Consent
of the
data
subject
(Article
6(1)(a)
GDPR)

2 years.

datr

These cookies enable the User to fully and
smoothly browse our Website, its functions
and the services available through the
Website.

A cookie used by Meta Platforms Ltd. (4
Grand Canal Square Grand Canal Harbour
Dublin 2 Ireland) to serve ads on its
website, which helps us to deliver targeted
ads to people who have previously visited
our Website on Facebook or on pages
operated by Facebook Advertising.

Domain: The cookie does not store any personal data.
www.mvm You can read more about the cookies used
-dome.hu
by Facebook here: https://
www.facebook.com/policy/cookies/

The
Until
legitimat the end
e interest of the
of the
session.
Service
Provider
(Art. 6(1)
(f)
GDPR),
which is
the
proper,
reliable
and
secure
operation
of the
Website.

dpr

Third party
and
measureme
nt and
remarketin
g category
cookies.

A cookie used by Meta Platforms Ltd. (4
Grand Canal Square Grand Canal Harbour
Dublin 2 Ireland) to serve ads on its
website, which helps us to deliver targeted
ads to people who have previously visited
our Website on Facebook or on pages
operated by Facebook Advertising.

Consent
of the
data
subject
(Article
6(1)(a)
GDPR)

7 days.

Consent
of the
data
subject
(Article
6(1)(a)
GDPR)

1
month.

Domain: The cookie does not store any personal data.
www.mvm You can read more about the cookies used
-dome.hu
by Facebook here: https://
www.facebook.com/policy/cookies/
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Third-party
The cookie used by Google LLC (1600
cookie,
Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA
required to 94043, USA) is used to distinguish users. It
measure
stores unique session identifiers to which it
performanc
links the characteristics of the User's
e
consumption patterns. It is a statistical
(measurem cookie of website visits and user behavior.
ent and
For more information about Google
remarketin
cookies, please visit: https://
g category) policies.google.com/technologies/cookies?
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What are third party cookies?
Cookies developed by service providers other than the Service Provider, typically used by a
large number of persons/organizations (service providers) on their websites, social media
pages or applications, and which also produce results for the service providers (e.g. the
Service Provider) that make these cookies useful for them. No third-party cookies are placed
or recorded on our Website through links or icons of other websites (e.g. Facebook, Google),
excluding the cookies defined above.
How we notify visitors and request their consent to the use of cookies (where relevant)?
On your first visit to the Service Provider's website, a notice will pop up at the bottom of the
screen informing you that the Website uses cookies as described here, and a link to this policy.
You have the right to accept or reject the cookie settings offered by the Website. You may
change your cookie settings at any time. Rejecting cookies will have no effect on you and will
not affect the content or functionality that you see on the Website. The only exceptions to this
are strictly necessary cookies, which are required to browse our Website, use its basic
functions and remember actions taken on the Website.

How to check / delete / remove cookies?
Most browsers automatically accept certain cookies to ensure that websites function properly
and are user-friendly. On the other hand, the User can manually accept or modify the
recommended cookie settings in a message displayed on the Website when he or she first
visits the Website. In the case of cookies subject to the consent of the data subject - see above
- the setting of these cookies or the acceptance (enabling) of the recommended settings
constitutes consent to the relevant processing. The User may withdraw your consent at any
time, as described above or in the settings menu of your browser, which constitutes
withdrawal of consent to the relevant processing. Any subsequent changes to the settings of
such cookies (for example, by setting only the cookies that are strictly necessary) also
constitute withdrawal of your consent to the relevant processing. The withdrawal of consent
does not affect the lawfulness of the processing based on consent prior to the withdrawal.
You can find the cookie settings for the most popular browsers at the links below:
Google Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=en
Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-yourcomputer
Microsoft Internet Explorer 9: https://support.microsoft.com/en-us/topic/how-to-deletecookie-files-in-internet-explorer-bca9446f-d873-78de-77ba-d42645fa52fc
Microsoft Internet Explorer 10: https://support.microsoft.com/en-us/windows/delete-andmanage-cookies-168dab11-0753-043d-7c16-ede5947fc64d
Microsoft Internet Explorer 11: https://support.microsoft.com/en-us/windows/delete-andmanage-cookies-168dab11-0753-043d-7c16-ede5947fc64d
Microsoft Edge: https://support.microsoft.com/en-us/windows/microsoft-edge-browsing-dataand-privacy-bb8174ba-9d73-dcf2-9b4a-c582b4e640dd
Safari: https://support.apple.com/guide/safari/manage-cookies-sfri11471/mac
Additionally, some browsers allow you to restrict cookies by adjusting security levels.
For more information on cookies, please see:
https://en.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie
https://www.youronlinechoices.com/hu
https://www.allaboutcookies.org
https://cookiepedia.co.uk/cookie-laws-across-europ
For more information on your data protection rights and remedies, as well as about our other
data processing operations, you can find more information in our privacy policy: Privacy
Policy
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You may reach our terms of use concerning our Webpage below: [*]

