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diyAudio.hu weboldalra való belépéssel, ha ezt Ön (továbbiakban: Látogató) által használt 

böngészőbeállítások engedik, vagy azt a Látogató az oldalra való regisztrációval, majd 

bejelentkezéssel kifejezetten jóváhagyja, a weboldal automatikusan elhelyez úgynevezett 

számítógépes cookie-t (továbbiakban: sütiket vagy sütit). Sikeres anonim Felhasználói 

regisztrációnál tároljuk továbbá a személyes adatot nem tartalmazó választott 

felhasználónevet, személyes adatot nem tartalmazó e-mail címet, és a technikailag 

visszafejthetetlen választott jelszó digitális lenyomatát. Regisztrációnál megadott e-mail címet 

nem továbbítjuk harmadik ügyfélnek marketingtevékenység céljából, kizárólag regisztrációs 

folyamat befejezéséhez, és a későbbi kapcsolattartás céljából tároljuk. 

Mik azok a sütik? 

A sütik olyan kis adatcsomagok, melyeket a böngésző ment el a Látogató eszközére a 

honlapok (webszerverek) kérésére. A weboldalak ezekben a sütikben tárolják az ideiglenes, 

de számukra fontos információkat, a honlapokon keresztül történő szolgáltatások nyújtására, 

felhasználók ezzel összefüggő azonosítására, a böngészési élmény javítására, a felhasználók 

érdeklődésének megfelelő, személyre szabott ajánlatok megjelenítésére, valamint a weblapok 

látogatottsági adatainak elemzésére. 

Milyen sütiket használunk? 

diyAudio.hu weboldalon a sütik lehetnek „szükséges” vagy „harmadik fél” sütik. A szükséges 

sütiket a diyAudio.hu weblap, míg a harmadik fél sütiket tőlünk független szolgáltatók 

helyezhetik el a Látogató számítógépén vagy böngészésre használt eszközén, például 

youtube.com beágyazott videók megnyitása esetén. A beágyazott videók megtekintései 

kizárólag regisztrált Felhasználók számára engedélyezett, akik a regisztráció feltételeként 

elfogadták a Harmadik fél által biztosított sütik alkalmazását. 

Szükséges sütik 

A szükséges sütik a rendszer működéséhez feltétlenül szükségesek, ezek nélkül a honlap 

nem használható rendeltetésszerűen. Ezek a sütik a Látogató hozzájárulása nélkül 

használhatók és nem kapcsolhatók ki. Ezek a sütik jelenleg a következők: 

1. Süti neve: phpbb3__k 

Süti célja: Helyes működés. | Süti időtartama: 1 év. 

Süti által kezelt adatok: A funkciók használatához szükséges. 

Süti leírása: Automatikus bejelentkezési kulcs, a regisztrált felhasználóink számára. 

2. Süti neve: phpbb3__u 

Süti célja: Helyes működés. | Süti időtartama: 1 év. 

Süti által kezelt adatok: A funkciók használatához szükséges. 

Süti leírása: Weboldalon regisztrált Felhasználó azonosítására szolgál, a kijelentkezett 

vagy nem regisztrált Látogatónál az értéke mindig 1. 

3. Süti neve: phpbb3__sid 

Süti célja: Helyes működés. | Süti időtartama: 1 év. 

Süti által kezelt adatok: A funkciók használatához szükséges. 



phpbb3__sid nevű süti leírása: Nélkülözhetetlen a weboldalunkon történő navigáláshoz, 

weboldalunk kulcsfontosságú funkcióinak működéséhez. Ez a munkamenet süti, ami nélkül 

nem tudjuk a Látogatónak garantálni a weboldal megfelelő működését, a honlap egyes részei 

hibásan jelenhetnek meg, esetleg a weboldal használhatatlanná válhat. 

Harmadik fél által biztosított sütik 

Előfordulhat, hogy a weboldalon bizonyos szolgáltatások igénybevételének esetén megjelenik 

olyan, harmadik fél által biztosított süti, amely lehetővé teszi egy adott tartalom megosztását, 

feldolgozását. diyAudio.hu weboldalon beágyazott videók megnyitásánál (például YouTube 

videó) fordulhat ilyen elő. Ebben az esetben a sütik tárolását nem mi felügyeljük, nincs 

ráhatásunk arra, hogy ezek a külső szolgáltatók milyen információkat gyűjtenek. 

Hogyan lehet a sütik használatát szabályozni?  

A Látogató böngészője beállításával is tudja szabályozni a sütik használatát. A legtöbb 

böngészőprogram alapbeállítása olyan, hogy engedélyezi a sütik használatát. A 

leggyakrabban használt böngészők esetében a sütik beállításának módját az alábbi 

weboldalak ismertetik: 

Chrome: 

https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=hu 

Firefox: 

https://support.mozilla.org/hu/kb/weboldalak-altal-elhelyezett-sutik-torlese-szamito 

Safari: 

https://support.apple.com/hu-hu/guide/safari/sfri11471/mac 

Opera: 

https://help.opera.com/en/latest/web-preferences/#cookies 

Internet Explorer: 

https://support.microsoft.com/hu-hu/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-

cookies 

Microsoft Edge: 

https://support.microsoft.com/hu-hu/help/4027947/microsoft-edge-delete-cookies 

Személyes adatok védelme 

diyAudio.hu weboldalon nem gyűjtjük a személyes adatokat a Látogatóról, hogy az 

üzemeltetői tevékenységi köreinkbe ne tartozzon bele a személyes adatkezelés. Tehát nem 

gyűjtjük a Látogatókhoz kapcsolható IP címeket, lakcímeket, vezeték és keresztneveket, és 

egyéb azonosítható élő személlyel kapcsolatos információkat. Éppen ezért minden 

Felhasználó számára megtiltjuk a személyes adatok közzétételét, és a személyes adatot 

(például teljes nevet) tartalmazó e-mail címek használatát. Privát üzenetek funkciót a 

kezdetektől fogva kikapcsolt állapotban tartjuk. Anonim Felhasználó regisztrációnál 

kifejezetten kérjük az olyan e-mail címek használatát, melyek nem tartalmaznak személyes 

adatot, és automatikusan törlünk minden olyan regisztrációs kérelmet, melyek szándékaink 

ellenére mégis tartalmazhatnak személyes adatot. A regisztrációnál megadott, majd 

Adminisztrátor által elfogadott e-mail cím későbbiekben nem módosítható a Felhasználója 

által. Az oldal fórumszabályzata tiltja bármilyen jellegű személyes adat közzétételét, 

Moderátoraink azonnal törölnek minden lehetséges személyes adatnak minősülő 

hozzászólást, és a személyes adatnak minősülő információkat megosztó anonim 

Felhasználók akár végleges kitiltásra kerülhetnek. 
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