Sütik, webelemző szolgáltatások és közösségi média
Azt szeretnénk, ha a weboldalunkon tett látogatása során szerzett tapasztalatai jók lennének és
ezért sütiket, webelemző szolgáltatásokat és közösségi média plug-ineket használunk a GDPR
6. cikk (1) bekezdése szerint.
E célból többféle sütit és szolgáltatást használunk, hogy biztosítsuk a weboldal teljes
funkcionalitását és olyan informatívvá és felhasználóbaráttá tegyük az oldalt az Ön részére,
amennyire csak lehetséges. Számunkra fontos, hogy könnyen tudja böngészni a weboldalunkat
és ezért nagy hangsúlyt fektetünk a folyamatos továbbfejlesztésre. Ide tartoznak a beállításai
elmentése és az előre kitöltött rubrikák, hogy ne kelljen mindig beírnia ugyanazokat az adatokat.
Szintén fontos számunkra, hogy csak olyan tartalmat lásson, amely tényleg érdekli, és amely
megkönnyíti az online tevékenységeit.
Arról sem feledkezünk meg azonban, hogy a személyes adatait gondosan kezeljük. Alább
részletes tájékoztatást talál a weboldalon használt sütikről és szolgáltatásokról. Természetesen
le tud állítani minden sütit és szolgáltatást, ha ezt szeretné. Ezt megteheti úgy, hogy a sütiket
blokkolja vagy törli az Internet böngészőjével vagy úgy, hogy külön deaktiválja ezeket egy
opt-out süti telepítésével vagy egy linkre való kattintással. Kérjük, ne feledje, hogy a deaktiválást
minden, Ön által használt böngészőn végre kell hajtani. Ha töröl minden sütit a böngészőjében,
ez kiterjed az opt-out sütire is.

Funkcionális sütik
A sütik kis szöveges fájlok, amelyeket az Ön által látogatott oldalak helyeznek el számítógépén,
melyek így lehetővé teszik, hogy a következő látogatása alkalmával a beállításai vagy bármely
más Ön által végzett módosítás rekonstruálásra kerülhessen.
Ezek a funkcionális sütik biztosítják, hogy a weboldalunk helyesen működik. Ezek a sütik
legfeljebb két évig kerülnek tárolásra – ezt követően automatikusan törlődnek. A következő
funkciókat teszik lehetővé:
●
●
●
●
●
●

beállítások elmentése, mint pl. nyelv, tartózkodási hely, keresési eredmények
száma stb.,
optimális videólejátszás beállításainak elmentése, pl. a kívánt puffer méret és a
képernyőfelbontásának adatai,
böngésző beállításainak rögzítése, hogy a weboldalunk optimálisan tudjon
megjelenni,
a weboldallal és a szolgáltatással való visszaélés felismerése, pl. egymást követő
számos vagy sikertelen regisztrációs kísérlet,
weboldal teljes betöltése, hogy a weboldal hozzáférhető maradjon vagy
a bejelentkezési adatai elmentése, hogy ne kelljen mindig megadni ezeket.

Megelőzheti ezen sütik tárolását vagy törölheti a már eltároltakat. Részletesebb tájékoztatást
kaphat a gyártótól vagy az Internet böngészője Súgó menüjéből. Fel kell hívnunk a figyelmét,
hogy a weboldalunk bizonyos funkciói vagy nem lesznek a továbbiakban elérhetők, vagy csak
korlátozott mértékben, ha nem engedélyezi ezeket a funkcionális sütiket.

Statisztikai célú elemzések
Annak érdekében, hogy meg tudjuk határozni, hogy a weboldalunk mely tartalmai a
legérdekesebbek az Ön számára, folyamatosan figyeljük a látogatók számát és a leggyakrabban
megtekintett tartalmakat. Az így gyűjtött adatokat statisztikai célokra használjuk, mint például:
●
●
●
●
●

a weboldalunk látogatószámának rögzítése,
a látogatók által az oldalunkon töltött idő rögzítése,
a különböző weboldalak látogatási sorrendjének rögzítése,
annak meghatározása, hogy a weboldalunk mely részei szorulnak változtatásra
vagy
a weboldal optimalizálása.

A következő szolgáltatásokat használjuk statisztikai célokra; deaktiválhatja ezeket egy opt-out
süti telepítésével vagy egy linkre való kattintással:
●

Google Analytics
A Google Analytics a Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA
94043, USA) webelemzési szolgáltatása. A Google Analytics sütiket használ, hogy
lehetővé tegye a weboldal üzemeltetője részére, hogy elemezze, hogy hogyan
használják a felhasználók az oldalt. A süti által az Ön weboldalhasználatával
kapcsolatban generált adatok általában továbbításra kerülnek a Google USA-ban
lévő szerverére és ott tárolják azokat. A Google ezt megelőzően lerövidíti az
IP-címet az Európai Unió Tagállamaiban és más, az Európai Gazdasági Térségről
szóló Megállapodásban részes országokban. Csak kivételes esetekben kerül
továbbításra a teljes IP-cím az USA-ban lévő Google szerverre és kerül ott
lerövidítésre. A böngészője által továbbított IP-cím a Google Analytics tekintetében
nem kerül összekapcsolásra más Google adattal. A Google Analytics tárolt sütijei
automatikusan törlésre kerülnek 14 hónap elteltével.
A felhasználási feltételekkel és az adatvédelemmel kapcsolatos további
tájékoztatásért, kérjük, látogassa meg a
https://www.google.com/analytics/terms/gb.htmlés a
https://policies.google.com/?hl=enoldalakat!
A Google analytics deaktiválásához kattintson a következő linkre, hogy letöltse és
telepítse a következő böngésző plugint:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

●

Google Maps
A Google Maps API a Google Inc. (1600 Amphitheater Parkway Mountain View, CA
94043, USA) térképszolgáltatása. A Google Maps API-t arra használjuk, hogy
megjelenítsünk egy interaktív térképet és hogy létrehozzunk útvonalterveket vagy,
hogy segítsük boltjaink megkeresését. A Google Maps használata során a jelen
weboldal Ön általi használatára vonatkozó információk (beleértve az IP-címét)
továbbításra kerülhetnek a Google USA-ban lévő szervereire és ott tárolhatják
azokat.
A Google Maps adatvédelmével és felhasználási feltételeivel kapcsolatos további

tájékoztatásért, kérjük, látogassa meg a
https://www.google.com/intl/eng_eng/help/terms_maps.htmlés a
https://policies.google.com/privacy?hl=engoldalakat!

Marketing szolgáltatások
Marketing szolgáltatásokat használunk, hogy bemutassuk Önnek a vonzó ajánlatainkat és
harmadik személyek ajánlatait. Ez magában foglalja reklámok megjelenítését a hirdetési
partnereink vagy hirdetési hálózatok útján, amelyek harmadik felek sütijeit használják. Ezek
akkor aktiválódnak, amikor meglátogatja az oldalunkat és kizárólag az érintett hirdetési partner
látja ezeket. Kizárólag olyan reklámokat szeretnénk megjeleníteni, amelyek tényleg az
érdeklődésére tarthatnak számot. Ebből a célból retargetinget (irányított reklámokat) használunk
a weboldalunkon, hogy biztosítsuk, hogy a hirdetések megfelelnek az érdeklődési körének. Az
átmenetileg tárolt sütik lehetővé teszik a retargeting partnereink számára, hogy felismerjék a
weboldalunk látogatóit álnevesített módon és csak olyan termékek kerüljenek megjelenítésre,
amelyek érdekelhetik a látogatóinkat.
A retargeting partnereink sütijei nem tárolnak személyes vagy érzékeny adatokat és a gyűjtött
adatok nem kerülnek összekapcsolásra olyan adatokkal, amelyek lehetővé tennék a látogatóink
azonosítását.
A szolgáltatások lehetővé teszik számunka például a következőket:
●
●
●
●
●
●

az eredményesség mérését és a köztünk és a hirdetési partnereink közötti
elszámolást,
annak követését, hogy milyen reklámokat látott már, hogy elkerüljük, hogy
ugyanezek kerüljenek megjelenítésre,
információ arról, hogy hányszor tekintették meg a weboldalunkat,
a belső keresések nyomon követését,
annak követését, hogy milyen termékoldalakat hívtak elő vagy
a bejelentkezési állapotának felismerését.

Mindazonáltal szeretnénk tájékoztatni, hogy még ha deaktiválja is a marketing célú
szolgáltatásokat, akkor is fog reklámokat látni. Ezek a reklámok igazodhatnak például a weboldal
tartalmához.

Megértését köszöni az eladóalma csapata!

