Adatkezelési tájékoztató
Fontos számunkra személyes adataid védelme: ez a tájékoztató információt nyújt arról, hogy hogyan kezeljük
azokat.
Ha hozzájárulsz a sütik használatához az adatvédelmi tájékoztatónk feltételeinek megfelelően, amikor először
látogatod meg weboldalunkat, azzal engedélyezed számunkra a sütik használatát minden egyes alkalommal,
amikor visszatérsz weboldalunkra.
A személyes adatok gyűjtése és annak célja
A következő típusú személyes adatokat gyűjthetjük, tárolhatjuk és használhatjuk fel:
1. a számítógépeddel kapcsolatos információkat, beleértve az IP-címedet, a földrajzi tartózkodási
helyedet, a böngésződ típusát és verzióját, valamint az operációs rendszeredet;
2. információkat a weboldalunk meglátogatásáról és annak használatáról, ideértve a külső hivatkozás
adatait, a látogatás hosszát, az oldalmegtekintéseket és a weboldalon a navigáció adatait;
3. a weboldalunkon a kapcsolatfelvételnél megadott információkat: a nevedet és az e-mail-címedet;
4. az e-mailben vagy a weboldalunkon keresztül az általad elküldött információkat, beleértve azok
tartalmát és metaadatait;
5. minden egyéb személyes információt, amelyet elküldesz számunkra.
Az adatokat az oldal látogatottsági és statisztikai elemzése céljából gyűjtjük, azokat harmadik fél számára nem
szolgáltatjuk ki.
A személyes adatokat, amelyeket bármilyen célból feldolgozunk, nem őrizzük meg annál hosszabb ideig, mint
amennyi ideig feltétlenül szükséges a tárolásuk az adott célból.
Jogaid
Felszólíthatsz minket arra, hogy bocsássunk rendelkezésedre minden személyes információt, amely nálunk
elérhető rólad. Ehhez a személyazonosságodat bizonyítanod kell. Azt is kérheted tőlünk, hogy töröljük az
összes nálunk elérhető adatodat.
Harmadik felek weboldalai
Weboldalunk hivatkozásokat és részleteket tartalmaz harmadik felek weboldalait illetően. Nem áll módunkban a
harmadik felek adatvédelmi irányelveit és gyakorlatait ellenőrizni, valamint azokért nem vagyunk felelősek.
Az adatok frissítése
Kérjük, tudasd velünk, ha javítani vagy frissíteni szükséges általunk tárolt személyes adataidat.
Sütik
Weboldalunk sütiket alkalmaz. A süti egy azonosítót (betűket és számokat) tartalmazó fájlnak felel meg,
amelyet a webszerver küld a webböngészőnek, és amelyet a böngésző eltárol. Ezután megtörténik az azonosító
visszaküldése a szerverhez minden alkalommal, amikor a böngésző lekér egy adott oldalt a szerverről.
A sütik lehetnek „tartós” vagy „munkamenet” sütik: a tartós sütiket a böngésző tárolja, és a megadott lejárati
időpontig érvényben maradnak, kivéve, ha a lejárati idő előtt törlöd őket; a munkamenet süti ezzel szemben
lejár a felhasználói munkamenet végén, amikor a böngészőt bezárod. A sütik általában nem tartalmaznak
olyan információt, amely által személyesen azonosítható lenne a felhasználó, azonban a rólad általunk tárolt
személyes adatok kapcsolódhatnak a sütikben tárolt illetve a sütikből kiolvasható információkhoz.
Weboldalunkon munkamenet sütiket és tartós sütiket is használunk.
Az általunk a weboldalunkon alkalmazott sütik neve és azok felhasználási céljai:
Weboldalunkon a Google Analytics szoftver segítségével történik a számítógép/IP cím felismerése, a weboldal
használatának elemzése, a weboldal adminisztrálása, a weboldal testreszabása minden egyes felhasználó
számára.
A legtöbb böngészőben beállítható a sütik elfogadásának megtagadása — például:

-

az Internet Explorer böngészőben (10. verziószám) letilthatod a sütiket a sütikezelés felülbírálását
érintő beállításokban, ehhez kattints a következőkre: „Eszközök”, „Internetbeállítások”,
„Adatvédelem”, végül pedig a „Speciális” opcióra;
A Firefox böngészőben (24. verziószám) az összes süti letiltásához kattints a következőkre:
„Eszközök”, „Opciók”, „Adatvédelem”, ezután a legördülő menüből válaszd az „Egyéni beállítások
használata előzményekhez” opciót, és töröld a pipát a „Sütik elfogadása” opciónál; valamint
A Chrome böngészőben (29. verziószám) az összes süti letiltásához válaszd a „Testreszabás és
vezérlés” menüt, ezután kattints a következőkre: „Beállítások”, „Speciális beállítások megjelenítése”,
„Tartalombeállítások”, végül válaszd ki a „Adatmentés tiltása a webhelyeken” opciót a „Cookie-k”
résznél.
Ha letiltod az összes süti használatát, akkor sok weboldal használhatósága romlani fog.
Törölheted a számítógépeden már tárolt sütiket is — például:
Az Internet Explorer böngészőben (10. verziószám) manuálisan kell törölnöd a sütifájlokat (ehhez a
http://support.microsoft.com/kb/278835 címen találsz leírást);
A Firefox böngészőben (24. verziószám) a sütik törléséhez kattints a következőkre: „Eszközök”,
„Opciók”, „Adatvédelem”, ezután válaszd az „Egyéni beállításokat használ az előzményekhez” opciót,
majd kattints a „Sütik megjelenítése” opcióra, végül az „Összes eltávolítása” elemre; valamint
A Chrome böngészőben (29. verziószám) az összes süti törléséhez válaszd a „Testreszabás és
vezérlés” menüt, ezután kattints a következőkre: „Beállítások”, „Speciális beállítások megjelenítése”,
„Böngészési adatok törlése”, utóbbinál pedig válaszd az „Összes cookie és webhelyadat” lehetőséget,
mielőtt a „ Böngészési adatok törlése” elemre kattintasz.
Ha törlöd a sütiket, akkor sok weboldal használhatósága romlani fog.
Az adataiddal kapcsolatos kérdéseiddel vagy kéréseiddel a következő e-mail-címen fordulhatsz hozzánk:
hello@nekemezuj.hu

