
COOKIE SZABÁLYZAT 
  

A The Cover Girl Hungary weboldal és aloldalainak 
anonim látogatóazonosító (cookie) adatok kezelésének szabályzata  

Hatályos 2020. január 01. napjától. 
  

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 
  
1. A hálózat világában a személyhez kötődő információkat, a testreszabott kiszolgálást csak akkor lehet 

biztosítani, ha a szolgáltatók egyedileg azonosítani tudják ügyfeleik szokásait, igényeit. A Szolgáltató 
az ilyen, személyes adatot nem tartalmazó anonim azonosítókat (cookie) – a többi szolgáltatóhoz 
hasonlóan – abból a célból kezeli, hogy a Weboldal látogatottsága számszerűsíthető legyen, illetve 
többet tudhasson meg a Felhasználók információhasználati szokásairól, és így javíthassa a Weboldal 
szolgáltatásai színvonalát, továbbá a Felhasználók számára a honlap látogatása során testreszabott 
oldalakat, illetve marketing (reklám) anyagokat jelentessen meg. 

2. Ezen adatokat a Szolgáltató csak a szükséges ideig kezeli, és azokat nem köti össze olyan egyéb 
adatokkal, amelyek segítségével a látogató személye azonosíthatóvá válik.  

3. A Felhasználó képes törölni az anonim azonosítókat saját számítógépéről, valamint annak 
alkalmazását le is tilthatja a böngészőjében. Ebben az esetben a Weboldal szolgáltatásait ugyanúgy 
igénybe lehet venni, de bizonyos esetekben (pl. mint a testreszabott megoldásokat esetén) nem 
tudjuk a Felhasználóink igényét a legteljesebb mértékben kiszolgálni. (A cookie-kat jellemzően a 
böngészők Eszközök/Beállítások menüjében az Adatvédelem beállítások alatt lehet kezelni.) 

Cookie-k kezelése Chrome böngészőben

Cookie-k kezelése Internet Explorer böngészőben
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https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=hu
https://support.microsoft.com/hu-hu/help/278835/how-to-delete-cookie-files-in-internet-explorer


4. Előfordulhat, hogy a Weboldal külső szolgáltatói (Google Adwords Remarketing) az általuk nyújtott 
szolgáltatáshoz (Google Display) kapcsolódóan a személyre szabott kiszolgálás érdekében a 
Felhasználók számítógépén anonim azonosítót helyezzenek el és olvassanak vissza. Ezeket a cookie-
kat a Felhasználó letilthatja a Google Hirdetési beállítások kezelőjében, az ott található utasítások 
szerint.

Cookie-k kezelése Firefox böngészőben

Cookie-k kezelése Safari böngészőben iPhone, iPad vagy iPod touch készüléken
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Kapcsolat, további információ: 
Telefon: +36-70-882-6760, E-mail: info@eliteeventsbudapest.com 
https://eliteeventsbudapest.com, https://thecovergirl.wtmhungary.com
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https://support.google.com/ads/answer/2662856?co=GENIE.Platform=Android&hl=hu
https://support.mozilla.org/hu/kb/weboldalak-altal-elhelyezett-sutik-torlese-szamito
https://eliteeventsbudapest.com
https://thecovergirl.wtmhungary.com
https://support.apple.com/hu-hu/HT201265
https://eliteeventsbudapest.com
https://thecovergirl.wtmhungary.com

