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PayU Cookie Kezelési Szabályzat
Jelen szabályzat a PayU Hungary által üzemeltetett weboldalakra és az azokon használt cookiekra vonatkozik.

Mi az a cookie?
A cookie-k olyan fájlok vagy információdarabok, amelyek a számítógépén tárolódnak (vagy más
internet képes eszközökön, mint okostelefonokon vagy táblagépeken), amikor meglátogat egy a
Payu Hungary Kft által üzemeltetett oldalt. Egy cookie általában tartalmazza a webhely nevét,
ahonnan a cookie jött, a cookie „élettartamát” (vagyis, hogy milyen hosszan marad az eszközén)
és az értékét, ami általában egy véletlenszerűen generált egyedi szám.

Mire használjuk a cookie-kat?
A cookie-kat arra használjuk, hogy az PayU Hungary oldalait könnyebben lehessen használni, és
hogy jobban testre lehessen szabni azokat, valamint a termékeinket az Ön érdeklődésének és
igényeinek megfelelően. A cookie-kat arra is lehet használni, hogy segítsenek felgyorsítani a
jövőbeni tevékenységeit és jobbá tegyék az Ön élményét az oldalaink használata közben. Arra is
használjuk a cookie-kat, hogy anonim, összesített statisztikákat készítsünk, amelyekkel jobban
megértjük, hogy az emberek hogyan használják az oldalainkat, és hogy segítsenek nekünk
javítani azok struktúráját és tartalmát. Ebből az információból nem tudjuk Önt személy szerint
azonosítani.

Milyen típusú cookie-kat használunk?
Kétféle cookie-t használhatunk a PayU Hungary Kft. oldalain - „munkamenet cookie”-kat vagy
„állandó cookie”-kat. A munkamenet cookie-k ideiglenesek: addig maradnak eszközén, amíg el
nem hagyja az PayU Hungary Kft. oldalát. Az állandó cookie-k sokkal tovább eszközén
maradnak, vagy egészen addig, amíg manuálisan ki nem törli őket (a cookie élettartalmától és az
Ön böngésző beállításaitól függ, hogy meddig maradnak eszközén).

Tárolnak a cookie-k személyes információt?
A cookie-k segítségével gyűjtött személyes adatok csak arra használhatóak, hogy bizonyos
tartalmakat vegy elemeket tegyünk elérhetővé a látogató számára. Ezek az adatok oly módon
vannak titkosítva, hogy harmadik fél számára lehetetlen azokhoz hozzáférni.
A cookie-k által gyűjtött és tárolt adatokat a PayU Hungary Kft. Adatvédelmi Nyilatkozatában
foglaltak szerint kezeljük

Cookie-k törlése
A legtöbb internet böngésző kezdetben arra van beállítva, hogy elfogadja a cookie-kat.
Megváltoztathatja a beállításokat, hogy blokkolja a cookie-kat, illetve figyelmeztetést kérhet,
amikor cookie-kat állítanak be az eszközén. Számos módja van a cookie-k kezelésének. Kérjük
nézze meg a böngésző információkat vagy a segítség oldalt, ha többet kíván megtudni a
böngésző beállításokról és azok módosításáról.
Ha kikapcsolja az általunk használt cookie-kat, annak hatása lehet az élményre, amíg a PayU
Hungary Kft. oldalán van, például nem látogathatja meg a webhely bizonyos részeit, vagy nem
kaphat személyre szabott információt.

1

