Cookie-k (sütik) kezelése
1. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvény 2 § (1) bekezdése alapján, meg kell határozni a weboldal cookie adatkezelése
körében a következőket:
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a) az adatgyűjtés ténye,
b) az érintettek köre,
c) az adatgyűjtés célja,
d) az adatkezelés időtartama,
e) az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye,
f) az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése.
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Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: egyedi azonosítószám, dátumok, időpontok
Az érintettek köre: A weboldalt látogató valamennyi érintett.
Az adatkezelés célja: a felhasználók azonosítása és a látogatók nyomon követése.
Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: Az adatkezelés időtartama a
session cookie-k esetén a honlapok látogatásának befejezéséig tart.
Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: A cookie-k
használatával nem kezel személyes adatokat az adatkezelő.
Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az érintettnek
lehetőségük van a cookie-kat törölni a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében
általában az Adatvédelem menüpont beállításai alatt.
Az adatkezelés jogalapja: Az érintettől hozzájárulás nem szükséges, amennyiben a
cookie-k használatának kizárólagos célja az elektronikus hírközlő hálózaton keresztül
történő közléstovábbítás vagy arra az előfizető vagy felhasználó által kifejezetten kért, az
információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtásához a szolgáltatónak
feltétlenül szüksége van.
A weboldal látogatottsági adatait a GoogleAnalytics szolgáltatás igénybevételével méri a
Szolgáltató. A szolgáltatás használata során adatok kerülnek továbbításra. A továbbított
adatok az érintett azonosítására nem alkalmasak. A Googleadatvédelmielveiről bővebb
információ itt olvasható: http://www.google.hu/policies/privacy/ads/
A weboldal a GoogleAdwordsremarketing követő kódjait használja. A remarketing egy
olyan funkció, amelynek segítségével a weboldal azoknak a felhasználóknak, akik
korábban már felkeresték webhelyet, releváns hirdetéseket jelenítsen meg, miközben a
Google Display Hálózat egyéb webhelyeit böngészik. A remarketing kód cookie-kat
használ a látogatók megjelöléséhez. A weboldalt felkereső felhasználók letilthatják ezeket
a cookie-kat, és egyéb, a Goggle adatkezelésével kapcsolatos információt is olvashatnak
az alábbi
címeken: http://www.google.hu/policies/technologies/ads/ és https://support.google.com/a
nalytics/answer/2700409. Amennyiben felhasználó letiltja a remarketingcookie-kat,
számukra nem fognak megjelenni személyre szabott ajánlatok a weboldaltól.
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