A Dudu Taxi Kft. süti (cookie) szabályzata
A dudutaxi.hu címen elérhető honlapunkon sütiket (cookies) alkalmazunk, melyekre az alábbi
süti-szabályzat vonatkozik.



Honlap alatt a továbbiakban a dudutaxi.hu domain név alatt található tartalmat értjük.
Szerver alatt az EVOLUTIONET Kft. (7342 Mágocs, Széchenyi utca 75., Cg. 02-09075023) szolgáltató által üzemeltetett kiszolgáló számítógépet értjük.

Mik azok a sütik?
A HTTP-sütik - röviden sütik - egy olyan információcsomagot jelentenek, amelyet a szerver
küld a böngészőnek, majd a böngésző visszaküld a szervernek minden, a szerver felé irányított
kérés során. A sütiket maga a web szerver hozza létre a böngésző segítségével a felhasználó
gépén, ahol azok egy elkülönített könyvtárban kerülnek tárolásra.
A sütik révén a honlapunk képes felismerni ha Ön azt már korábban böngészte. A sütik által
azt látjuk, hogy látogatóink melyik oldalon át lépnek be és ki a honlapunkra, mennyi időt
töltenek az egyes oldalakon. Ezen információk birtokában tudjuk a honlapot a látogatók
igényeihez igazítani, a felhasználói élményt javítani. A sütiken által gyűjtött adatokat a Google
Analytics szolgáltatáson keresztül tudjuk elemezni.
Honlapunkon a következő sütik működnek:
1. _gid: a Google Analytics részeként az egyes felhasználókat különbözteti meg,
böngészés kezdetétől számított 24 óráig érvényes.
2. _ga: a Google Analytics részeként az egyes felhasználókat különbözteti meg, böngészés
kezdetétől számított 24 hónapig érvényes.
3. _gat: a Google Analytics részeként a szolgáltatás felé irányuló kérések számát
szabályozza. A böngészés befejezésekor a süti lejár.
4. cooke-notice-accepted: a süti elfogadásának tényét rögzíti, a munkamenettől számított
1 hónapig érvényes.

Az alábbi linkeken olvashat a legnépszerűbb kereső motorok (böngészők) adatvédelmi
politikájáról, sütikkel kapcsolatos eljárásairól:
Google http://www.google.hu/intl/hu/policies/privacy/
A Google Chrome https://www.google.com/intl/hu/chrome/browser/privacy/
Mozilla Firefox https://www.mozilla.org/hu/privacy/firefox/
Letilthatók-e a sütik?
Igen, Önnek joga és lehetősége van a sütik letiltására. Általában ezt az Ön által használt
böngésző beállítási lehetőségei között teheti meg. Általános tanács: keresse meg a böngésző
"Beállítások" menüpontját, azon belül pedig az "Adatvédelem és biztonság" pontot.
Mivel minden böngésző másként működik, használja saját keresője “Segítség” menüjét a
részletes útmutatóért.

