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Cookie kezelési Szabályzat 

A Regnum Marianum Katolikus Közösség Egyesület (székhely: 1071 Budapest, Damjanich utca 50. a 
továbbiakban: Egyesület) a https://regnum.hu URL címen üzemelő weboldal (a továbbiakban: Honlap) 
tekintetében, illetve a Honlapon keresztül igénybe vehető szolgáltatásokra és funkciókra vonatkozó 
Cookie Kezelési Szabályzatot (a továbbiakban: Szabályzat) az alábbiakban határozza meg: 

I. Szabályzat célja 
 

1. Az Egyesület annak érdekében, hogy segítse a Felhasználók azonosítását, felismerését a Honlap 
szolgáltatásainak használata során Cookie-kat (sütiket) és hasonló technológiákat alkalmaz, ezzel 
lehetővé téve az Egyesületnek, hogy megismerje a Felhasználók érdeklődési körét a Honlappal 
kapcsolatban és növelje a Honlap biztonságát, illetve hatékonyságát. A Felhasználó a Cookie-kat a 
böngészője beállításaiban és egyéb eszközökkel tudja irányítani, felügyelni. 

2. Egyesület a jelen Szabályzatban foglaltaknak megfelelően a Honlap meglátogatása és a 
szolgáltatások igénybe vétele során Cookie-kat helyez el a Felhasználó böngészőjében és HTML-
alapú e-mailekben. 
 

II. Cookie fogalma 

A Cookie egy betűkből és számokból álló mini fájl, amelyet a Felhasználó eszközére küld az 
Egyesület szervere. A Cookie lehetővé teszi annak felismerését, hogy a Felhasználó mikor jelentkezett 
be utoljára a Honlapra. Fő célja az, hogy lehetővé tegye az Egyesület részére egyénre szabott adatok 
és információk Felhasználónak való elérhetővé tételét, amelyek személyre szabják a felhasználói 
élményt a Honlap használata során és a Felhasználó személyes szükségleteit fejezik ki. 

III. Cookie célja 

Az Egyesület által használt Cookie-k célja: 

1. Hitelesítés: ha a Felhasználó bejelentkezett a Honlapra, a Cookie-k segítenek az 
Egyesületnek, hogy megmutassa a Felhasználónak a helyes információkat és személyre szabja 
a Felhasználói felületet.  

2. Biztonság: a biztonság támogatása és lehetővé tétele, és az Egyesület segítése a jogsértő és az 
ÁFF-be ütköző magatartások észlelésében. 

3. Teljesítmény és analitika: az ilyen Cookie-k segítenek az Egyesületnek annak 
megismerésében, hogy a különböző helyeken hogyan teljesít a Honlap. Olyan Cookie-kat is 
alkalmazhat az Egyesület, amelyek értékelik, javítják, kutatják a Honlapot, a funkciókat, 
szolgáltatásokat, beleértve, amikor a Felhasználó belép a Honlapra más honlapokról, vagy 
eszközöket, mint például a Felhasználó számítógépe vagy mobileszköze. 

IV. Alkalmazott Cookie-k típusai 
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Az Egyesület által alkalmazott Cookie-k típusai: 
1. analitika, követő Cookie-k, 
2. állandó Cookie-k: segítenek a Felhasználót létező Felhasználóként felismerni, így 

könnyebb a Honlapra való visszatérés újabb bejelentkezés nélkül. Miután a Felhasználó 
bejelentkezik, az állandó Cookie a Felhasználó böngészőjében marad és a Honlap azt 
olvasni tudja, amikor a felhasználó visszatér a Honlapra. 
 

V. Harmadik személyek által alkalmazott Cookie-k 
 

1. Analitikaszolgáltatók, mint a Google Analytics is cookie-kat helyezhetnek el a Felhasználó 
eszközén. 

2. A Felhasználók a Google hirdetések kikapcsolására szolgáló oldalon letilthatják a Google cookie-k 
használatát, továbbá a http://www.networkadvertising.org/choices/ linken lehetőség van egyéb 
külső szolgáltatók Cookie-jainak a letiltására is. 
 

VI. Cookie-k ellenőrzése és irányítása 
 

1. A böngészők lehetővé teszik, hogy a Felhasználók ellenőrizzék és irányítsák a beállításokon 
keresztül a Cookie alkalmazását. Mindazonáltal, ha a Felhasználó korlátozza a Honlapot a Cookie 
használatában, az ronthatja a Felhasználói élményt, mivel az nem kerül többé a Felhasználó 
személyre szabására. A Felhasználó ezen kívül leállíthatja a személyre szabott beállítások mentését 
is, mint például a bejelentkezési információkét. 

2. Amennyiben a Felhasználó nem kívánja, hogy az Egyesület Cookie-kat alkalmazzon, amikor 
meglátogatja a Honlapot, a Felhasználó a beállítások menüpontban megszüntetheti egyes Cookie-k 
alkalmazását. Annak érdekében, hogy az Egyesület tudomást szerezzen arról, hogy a Felhasználó 
letiltotta egyes Cookie-k használatát, az Egyesület letiltási Cookie-t helyez el a Felhasználó 
eszközén, így az Egyesület tudni fogja, hogy nem helyezhet el Cookie-kat akkor, amikor a 
Felhasználó következő alkalommal meglátogatja a Honlapot. Ha a Felhasználó nem kíván Cookie-
kat kapni, a Felhasználó megváltoztathatja a böngésző beállításait a számítógépén. Ha a Felhasználó 
a böngésző beállítások megváltoztatása nélkül használja a Honlapot, az Egyesület úgy tekinti, hogy 
a Felhasználó a Honlapon bármilyen Cookie küldéséhez hozzájárul. A Honlap Cookie-k nélkül nem 
működik megfelelően. 

3. A Cookie-król való információszerzéshez, beleértve a Cookie-k fajtáját, kezelését és törlését, 
látogassa meg a www.allaboutcookies.org vagy www.aboutcookies.org weboldalakat. 

Budapest, 2018. május 21. 
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