Cookie információk
Hogyan használja az OLIM CENTRAL Zrt. a cookie-kat
Amikor Ön meglátogatja a www.corvinbarber.hu honlapot, a weboldal alapvető bejelentkezési információkat és látogatói
viselkedésmintákat gyűjt. Ezeket az OLIM CENTRAL Zrt. mint a Corvin Barber Shop üzemeltetője különböző statisztikákhoz használja,
mint például a weboldal különféle menüpontjain a látogatószám meghatározása. Ezen információk elemzése az adott látogatók
azonosítása nélkül elvégzésre, a weboldal látogatóinak azonosítására még kísérletet sem történik.
Az alábbi listában láthatja a cookie-k különféle típusait és rendeltetését.
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Ez a Cloudflare által nyújtott süti a biztonságos látogató-forgalom
biztosítására szolgál.

A felhasználói munkamenet
végét követő 1 év után jár le.

Google Analytics
A marketingsütiket a látogatók weboldal-tevékenységének nyomon követésére használja az OLIM CENTRAL Zrt. A cél az, hogy releváns
hirdetéseket tegyen közzé cégünk az egyéni felhasználók számára, valamint aktivitásra buzdítsa őket, ez pedig még értékesebbé teszi
weboldalunkat a tartalmakat közzétevő és a harmadik fél hirdetők számára.
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Nincs kategorizálva.

A süti a munkamenet
lejártával törlődik.

A cookie-k elutasítása vagy letiltása
A cookie-k tiltását vagy visszautasítását csak bizonyos – nehezen hozzáférhető és használható – weboldalak alkalmazzák. Fontos tudni
ugyanakkor, hogy a sütik tiltása nem jelenti azt, hogy Ön többé nem kap/lát online reklámokat az egyes weboldalakon.
A széles körben használt böngészőprogramokban elérhető olyan beállítás, amely lehetővé teszi adott cookie permanenst elutasítását.
Ezen kívül akár az is beállítható, hogy csak adott weboldaltól fogadjon el a számítógép sütiket. A sütik letiltása nyomán akár az is
megtörténhet, hogy nem hagyhat kommentet egy adott weboldalon.
Manapság már minden széles körben használt böngésző lehetőséget kínál a sütikezelés személyre szabására. Ezek a beállítások a
böngészőben rendszerint az „Opciók” vagy „Beállítások” menün belül találhatók.
Az egyes böngésző-típusokkal kapcsolatos beállításokhoz az alábbi hivatkozásokra kattintva talál segítséget:
Cookie beállítások az Edge böngészőben
Cookie beállítások a Firefox böngészőben
Cookie beállítások a Chrome böngészőben
Cookie beállítások a Safari böngészőben

