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A Wabtec és kapcsolt vállalatai (együttesen: „Wabtec”) tiszteletben tartják az egyének 

adatvédelmi jogait, és nagyra értékelik ügyfeleik, üzleti partnereik és mások bizalmát. A Wabtec 

üzleti gyakorlata során a legmagasabb szintű etikai normák fenntartására törekszik. Ezért a 

Wabtec azon országok jogszabályaival összhangban, ahol a Wabtec üzleti tevékenységet végez, 

szigorú vállalásokat tesz a személyes adatok gyűjtésével, felhasználásával és felfedésével 

kapcsolatban. 

A Sütikről szóló irányelv („Irányelv”) erre a weboldalra vagy azokra a weboldalakra 

vonatkozik, amelyek linket vagy hivatkozást tartalmaznak erre az Irányelvre („Oldal(ak)”), és 

leírja, hogy mik azok a sütik, milyen típusú sütik vannak a készülékén elhelyezve, amikor az 

Oldalra ellátogat, és hogyan használjuk fel azokat. 

A jelen Irányelv nem általánosságban foglalkozik azzal, hogy a Wabtec a személyes adatait 

hogyan gyűjti, használja fel és teszi közzé. Ha többet szeretne megtudni arról, hogy a Wabtec 

hogyan kezeli személyes adatait, tekintse meg Adatvédelmi Irányelvünket. 

Mik azok a sütik? 

A sütik kisméretű szövegfájlok, melyeket a webböngészőjébe illetve a számítógépe 

merevlemezére küldünk vagy onnan érhetők el. A süti általában tartalmazza annak a domainnek 

(webhelynek) a nevét, ahonnan a süti ered, a süti „élettartamát” (azaz, hogy mikor jár le), 

valamint egy véletlenszerűen generált egyedi számot vagy hasonló azonosítót. A süti 

tartalmazhat információt a számítógépéről is, pl. a felhasználói beállításokról, a böngészési 

előzményekről és azokról a tevékenységekről, amelyeket a szolgáltatásaink használata közben 

végzett. 

Miért használunk sütiket 

A sütik segítenek az Oldal és az Önnek rajta nyújtott élmény fejlesztésében, a használat, a 

műszaki és böngészési mutatók elemzésében, valamint a csalások felismerésében és 

megelőzésében. 

Az általunk használt különféle sütik 

Saját és harmadik féltől származó sütik 

A saját és a harmadik féltől származó sütik eltérő típusúak: 

• A saját sütiket közvetlenül a Wabtec helyezi el a készülékén. Például saját sütiket használunk az 

Oldal az Ön készülékéhez vagy nyelvi preferenciához való adaptálásához, és az Oldal ön általi 

biztonságos használatához. 

https://wabtec.com/privacy-policy


• A harmadik féltől származó sütiket külső üzleti partnereink és szolgáltatóink helyezik el az Ön 

készülékén. Például, harmadik féltől származó sütiket használunk a az Oldalunk 

célközönségének elemzéséhez. 

Munkamenet sütik és maradandó sütik 

A munkamenet sütik és a maradandó sütik szintén eltérő típusú sütik. 

• A munkamenet sütik csak attól a pillanattól kezdve érvényesek, amikor a böngészőbe el vannak 

helyezve, és addig a pillanatig működnek, amíg be nem zárja a böngészőjét. Munkamenet sütiket 

különféle célokra használunk, többek között, hogy többet megtudjunk az Oldalunk használatáról 

egyetlen böngészési munkamenet során, és hogy segítsünk az Oldalunk hatékonyabb 

használatában. 

• Az állandó sütiknek hosszabb az élettartamuk, és nem törlődnek automatikusan, amikor a 

webböngészőjét bezárja. A sütik e típusai elsősorban elemzési célokat szolgálnak. 

Hogyan használjuk a sütiket 

A sütiket arra használjuk, hogy az Oldalt biztosítsuk, védjük és fejlesszük, többek között, hogy 

az Ön élményét személyre szabjuk és Önt az Oldal felkeresésekor felismerjük. 

E célokra a sütikből származó információkat összekapcsolhatjuk az Önről rendelkezésünkre álló 

más személyes adatokkal. Ha felkeresi az Oldalt, sütik lehetnek a készülékén beállítva. Mint 

minden technológia, a sütik gyorsan felcserélhetők biztonságosabb és jobb teljesítményt nyújtó 

sütikkel.  Ha többet szeretne megtudni a gyűjtött sütikről, kattintson a weboldal felső részén 

megtalálható sütisávon az Opciók gombra, majd válassza a „Tudjon meg többet, és döntsön az 

általunk gyűjtött egyéb információkról” lehetőséget. 

A sütikkel kapcsolatos választásai 

A sütikkel kapcsolatban számos döntést hozhat. Ne feledje, a sütikkel kapcsolatos preferenciáit 

érintő döntései megakadályozhatják az Oldal egészének vagy egy részének rendeltetésszerű 

működését. 

A Sütikről szóló irányelven belüli eszközök 

A sütikkel kapcsolatos preferenciáit bármikor beállíthatja és módosíthatja, amikor a weboldalra 

ellátogat, ha az oldal tetején található süti-hozzájárulási sávot kiválasztja. Kiválaszthatja az 

ebben a Sütikről szóló Irányelvben megadott megfelelő lemondási hivatkozásokat. Ha az 

Irányelvet elfogadta, de a hozzájárulását vissza kívánja vonni, válassza a weboldala jobb alsó 

sarkában a „Reklámokkal kapcsolatos preferenciák” hivatkozást, majd pedig a „Hozzájárulás 

visszavonása” gombot. 

Böngésző és eszközök ellenőrzése 

A webböngészők többsége olyan beállításokat biztosít, amelyek lehetővé teszik a felhasználók 

számára, hogy ellenőrizzék vagy visszautasítsák a sütiket, vagy hogy figyelmeztessék a 

felhasználókat, ha a számítógépükön egy süti lett elhelyezve. A sütik kezelésére vonatkozó 



eljárás mindegyik webböngészőnél némileg eltér, ezért ellenőrizze a konkrét lépéseket a 

böngészője Súgó menüjében. Mivel a sütik az adott böngészőktől függenek, előfordulhat, hogy 

az összes használt webböngészőben be kell állítania a sütikkel kapcsolatos preferenciáit. 

El is utasíthatja a készülékazonosítókat, amennyiben a mobilkészülékén aktiválja a megfelelő 

beállításokat. A készülékazonosítók kezelésére vonatkozó eljárás mindegyik készüléknél 

némileg eltér, ezért ellenőrizze a konkrét lépéseket az Ön által használt készülék 

dokumentációjában. 

Google™ sütik 

A Google Analytics-et használjuk, amely olyan Google szolgáltatás, ami sütiket és más 

adatgyűjtési technológiákat használ arra, hogy információkat gyűjtsön az Oldal és a 

szolgáltatások Ön általi használatáról, hogy a weboldali trendekről jelentéseket készítsen. 

Elutasíthatja a Google Analytics használatát, ha ellátogat 

a www.google.com/settings/ads webhelyre, vagy a https://tools.google.com/dlpage/gaoptout 
oldalról letölti a Google Analytics letiltó böngészőbővítményt. 

A jelen Irányelv módosításai 

Fenntartjuk a jogot, hogy időről időre módosítsuk a Sütikről szóló Irányelvet, hogy tükrözze az 

Oldalainkon történt változásokat, illetve összhangban legyen a jogi és/vagy szabályozási 

kötelezettségeinkkel. A módosított verziót a módosított verziódátummal együtt közzétesszük az 

Oldalon. Ha e módosításokat követő harminc nap elteltével Oldalunkat továbbra is használja, e 

módosítások hatályba lépnek, és úgy kell tekinteni, hogy a módosításokat elfogadja, azokkal 

egyetért, és az előírásokat követni fogja. 

Kapcsolatfelvétel 

Ha kérdése van, vagy a Wabtec sütikkel kapcsolatos gyakorlatáról és a jelen Irányelvről kíván 

érdeklődni, vegye fel velünk a kapcsolatot: 

Wabtec Corporation 

Attn: Privacy Officer 

Cím: 1001 Air Brake Avenue 

Wilmerding, PA 15148 - USA 

Telefonszám: +1 412-825-1000 

E-mail:  

 

http://www.google.com/settings/ads
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
mail:privacy@wabtec.com

