
 
I. Bővebb tájékoztatás a cookie-król 

A Budapesti Fesztiválzenekar (BFZ) célja az, hogy az Ön online élménye és kommunikációja olyan 

informatív, releváns és támogató legyen, amennyire csak lehetséges. Ehhez cookie-kat vagy más hasonló 

technológiákat használunk. Úgy gondoljuk, fontos tudnia, hogy webhelyünk milyen cookie-kat használ, 

és milyen célokból. Ez segíti az Ön adatainak védelmét, miközben a lehető legnagyobb mértékben 

biztosítja webhelyünk felhasználóbarát működését. 
 
II. Mik azok a cookie-k? 

A cookie-k (süti csomagocskák) olyan kis szöveges fájlok, amelyek az Ön végberendezésén (számítógép 

vagy mobileszköz) tárolódnak, amikor Ön bizonyos webhelyeket meglátogat. 
 
III. Miért van szükség cookie-k használatára? 

A cookie-k különböző célokra használhatók. Egyrészt a webhely megfelelő működéséhez lehet rájuk 

szükség. Cookie-k nélkül például a webhely nehezen tudná megjegyezni, hogy Ön már belépett, illetve 

hogy mely termékeket helyezte a kosarába. Ezek az úgynevezett szükséges cookie-k. 
 
A cookie-k emellett a webhely használatának elemzésére, a látogatószám rögzítésére, valamint a 

webhely fejlesztésével kapcsolatos célokra is használhatók. A webhelyhasználati statisztikákat és más 

jelentéseket nem rendeljük hozzá az egyes személyekhez. Ezek az analitikai cookie-k. 
 
A harmadik csoportot a közösségi médiához kapcsolódó cookie-k alkotják, amelyek lehetővé teszik a 

közösségi média integrációját a webhelyen, így egy oldal vagy termék láttán azonnal kiválaszthatja a 

„tetszik” vagy „megosztás” lehetőséget kedvenc közösségimédia-szolgáltatásában. 
 
IV. Hogyan választhatom ki a cookie-kkal és az adatvédelemmel kapcsolatos lehetőségeket a BFZ 

webhelyeken? 
 
A BFZ webhelyek lehetőséget biztosítanak Önnek a cookie-kal kapcsolatos beállítások megadására. A 

„Cookie-k” lehetőségre kattintva kiválaszthatja, hogy webhelyünk milyen típusú cookie-kat 

használhat. A beállításokat bármikor módosíthatja. A Cookie-beállítások menüpontban meg is 

tekintheti az egyes kategóriákba (szükséges, analitikai, közösségi médiához kapcsolódó) tartozó 

cookie-k listáját. 
 
Vegye figyelembe, hogy webhelyünk Cookie-beállítások lehetőségének használata nem jár 

automatikusan a korábban már beállított cookie-k törlésével. Ezt a webböngészője beállításai 

segítségével teheti meg az alább ismertetett módon, miután módosította a Cookie-beállításokat a 

webhelyünkön. 
 
V. Cookie-k kezelése vagy letiltása a böngészőben 
 
A webhelyünk Cookie-beállítások része mellett böngészője beállításaiban is bármikor módosíthatja a 

cookie-beállításokat. Vegye figyelembe, hogy böngészőbeállításai nem feltétlenül biztosítják azt az 

egyszerűséget, amelyet webhelyünk Cookie-beállítások részében tapasztalhat. Ha egyszerűen letiltja az 

összes cookie-t vagy a mi cookie-jainkat, előfordulhat, hogy weboldalunk/weboldalaink egyes részei 

vagy funkciói nem működnek, mivel a böngészője nem teszi lehetővé számunkra a megfelelő 

működéshez szükséges cookie-k beállítását. Emiatt azt ajánljuk, hogy az összes cookie webböngészőn 

keresztüli letiltása helyett inkább a webhelyünk Cookie-beállítások lehetőségét vegye igénybe. 
 

A következő lista segítségével további információt kaphat a cookie-beállításoknak az Ön által használt 

böngészőben történő letiltásáról vagy módosításáról: 
 



• Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en 
• Firefox https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences 
• InternetExplorer:http://support.microsoft.com/kb/278835 

http://www.microsoft.com/windowsphone/en-us/howto/wp7/web/changing-privacy-and-other-browser-

settings.aspx - for mobile 
• Safari: http://help.apple.com/safari/mac/8.0/#/sfri11471 
 
 
További információk a weboldal cookie használatával kapcsolatosan. 
 
VI. A webhely megfelelő működését biztosító cookie-k (szükséges cookie-k) 
 
Webhelyünk a következő célokra használ cookie-kat: 
 
• azon termékek megjegyzésére, amelyeket Ön a bevásárlókosarába tesz az online vásárlás 

során 
• azon információk megjegyzésére, amelyeket fizetéskor vagy vásárláskor Ön kitölt a különféle 

oldalakon, hogy Önnek ne kelljen az adatait ismételten megadnia 
• az előnyben részesített beállítások tárolására, mint például nyelv, hely, a megjelenítendő 

keresési találatok száma, stb. 
• a webhelyünk és szolgáltatásaink visszaélésszerű használatának meghatározására, például 

számos egymást követő sikertelen bejelentkezési kísérlet rögzítésére 
• a webhely egyenletes betöltésére a folyamatos elérés érdekében 
• a bejelentkezési állapot tárolásának felajánlására, hogy Önnek ne kelljen minden alkalommal 

újra beírnia az adatokat 
 
 
VII. A webhely használatának mérését lehetővé tévő cookie-k (analitikai cookie-k) 
 
Webhelyünk a következő célokra használ analitikai cookie-kat: 
 
• a weboldalaink látogatói számának nyomon követése 
• az egyes látogatók által a weboldalainkon töltött idő hosszának nyomon követése 
• annak meghatározása, hogy egy látogató milyen sorrendben látogatja meg a különféle oldalakat 

a webhelyünkön 
• a webhelyünk továbbfejlesztést igénylő részeinek meghatározása 
• a webhely optimalizálása 
• a webhelyünk egyes részeire vonatkozó visszajelzés kérése 
 
 
VIII. Webhelyünk tartalmának a közösségi média útján történő megosztására szolgáló cookie-k 

(közösségi médiával kapcsolatos cookie-k) 

• Ezek a cookie-k lehetővé teszik: 
• a kiválasztott közösségi média bejelentkezett felhasználói számára a webhelyünkről származó 

bizonyos tartalmak közvetlen megosztását és kedvelését 
• Ezek a közösségimédia-partnerek szintén gyűjthetik az Ön személyes adatait saját céljaikra. A 

BFZ nem bír befolyással arra, hogy ezek a közösségimédia-partnerek hogyan használják fel az Ön személyes 

adatait. A közösségimédia-partnerek által beállított cookie-ra és az általuk gyűjtött lehetséges adatokra 

vonatkozó további információért kérjük, olvassa el a közösségimédia-partnerek által közzétett saját 

adatvédelmi és cookie-kal kapcsolatos nyilatkozatokat. Az alábbiakban felsoroljuk a BFZ által 

leggyakrabban használt közösségimédia-csatornák cookie nyilatkozatait: 

 
• Facebook: https://www.facebook.com/policies/cookies/ 

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en
https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences
http://www.microsoft.com/windowsphone/en-us/howto/wp7/web/changing-privacy-and-other-browser-settings.aspx
http://www.microsoft.com/windowsphone/en-us/howto/wp7/web/changing-privacy-and-other-browser-settings.aspx
http://help.apple.com/safari/mac/8.0/#/sfri11471
https://www.facebook.com/policies/cookies/


• Istagram: https://help.instagram.com/1896641480634370 
• YouTube: https://www.youtube.com 
• Twitter: https://help.twitter.com/en/rules-and-policies/twitter-cookies 
• Google+: https://myaccount.google.com/data-and-personalization 
• Tumblr: https://www.tumblr.com/privacy 
 
 
IX. Záró rendelkezések  
 
A jelen Cookie-kal kapcsolatos nyilatkozatot időről időre módosíthatja a BFZ, például mivel 

webhelyünk vagy a cookie-kra vonatkozó szabályok megváltoznak. Fenntartjuk a jogot, hogy a Cookie-

kal kapcsolatos nyilatkozat tartalmát és a listákba felvett cookie-kat bármikor, értesítés nélkül 

megváltoztassuk. Az új Cookie-kal kapcsolatos nyilatkozat a közzétételétől kezdve hatályos. 

Amennyiben Ön nem ért egyet a módosított nyilatkozattal, változtassa meg beállításait. Az adott 

módosítások hatályba lépését követően a hozzáférés folytatásával vagy szolgáltatásaink 

igénybevételével Ön magára kötelezőnek ismeri el a módosított Cookie-kal kapcsolatos nyilatkozatot. 

A legutóbbi változatot megtalálja a jelen weboldalon. 
 
Ha bármilyen további kérdése és/vagy megjegyzése merül fel, vegye fel velünk a kapcsolatot: 
 
E-mail-cím: info@bfz.hu 
Cím: 1034 Budapest, Bécsi út 126. 
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