TÓTH- PASZOMÁNY KFT. SÜTI, COOKIE SZABÁLYZAT
A Tóth-Paszomány Kft. rendkívül fontosnak tartja partnerei, felhasználói, megrendelői és
minden egyéb érintett adatkezeléshez kapcsolódó jogának tiszteletben tartását és érvényre
juttatását.
A Tóth-Paszomány Kft. az érintettek személyes adatainak kezelése során az Európai
Parlament és a Tanács 2016/679 rendelete ( GDPR) a természetes személyeknek a személyes
adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról
valamint a 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) az információs önrendelkezési jogról és az
információ- szabadságról szóló (továbbiakban: „Infotv.”), törvények szabályozásának
megfelelően jár el.
A Tóth-Paszomány Kft. rövid adatfájlokat úgynevezett cookie-kat használ honlapjain. A
cookie-k olyan text formátumú adatfájlok, melyek a böngészője által, saját merevlemezén
tárolódnak. Tartalmuk kiterjed az Ön által látogatott és keresett weboldalakra és hirdetésekre.
A cookie-k nem tartalmaznak személyes jellegű adatokat, például: nevet, címet, e-mail címet,
stb. A Tóth-Paszomány Kft. kijelenti, hogy csak olyan cookie-kat használ, amelyek feltétlenül
szükségesek az adott szolgáltatás használatához és a Tóth-Paszomány Kft. a cookie-kal nem
tárolja a felhasználó személyes adatait.
A cookie-k ( sütik) célja:
-

a webodal használatának kényelmessé tétele
javítsák a szolgáltatások minőségét
felismerik a már megadott felhasználónevet és jelszót és segítenek, hogy ne kelljen
újra beírni
mérik, hogy hány ügyfél használja egyes szolgáltatásainkat, ezáltal tudjuk biztosítani a
gyors és egyszerű használatot

A süti egy olyan, kisméretű szöveges file, amit a honlap az Érintett számítógépes eszközére
(beleértve a mobil telefonokat is) helyez el. Ennek köszönhetően a honlap „emlékezni” tud az
Érintett beállításaira (pl.: betűméret, megjelenítés, stb.), így nem kell azt minden alkalommal
újra beállítani, amikor felkeresi weboldalunkat.
A Tóth-Paszomány Kft. által használt cookiek-nek több fajtája van, vannak olyan cookiek,
amelyek elengedhetetlenek a weboldal megfelelő működéséhez. Vannak olyan cookiek,
amelyek információkat gyűjtenek a weboldal használatával kapcsolatban (statisztikák), hogy
még kényelmesebbé és hasznosabbá váljon az oldal. Néhány cookie csak átmeneti és azonnal
eltűnik a böngésző bezárásával, míg léteznek tartós változatok is, melyek huzamosabb ideig
számítógépen maradnak.
A Weboldalon használt sütik listája:
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Ezek a sütik letörölhetőek, vagy blokkolhatóak, de ebben az esetben a Weboldal nem biztos,
hogy megfelelően fognak működni.
A sütiket nem használjuk arra, hogy az Érintettet személy szerint beazonosítsuk. Ezek a sütik
csak a fent leírt célokat szolgálják.
7.2. Google Analytics
1. A Weboldal a Google Analytics alkalmazást használja, amely a Google Inc. („Google”)
webelemző szolgáltatása. A Google Analytics úgynevezett „cookie-kat”, szövegfájlokat
használ, amelyeket a számítógépére mentenek, így elősegítik Felhasználó által látogatott
weblap használatának elemzését.
2. A Felhasználó által használt weboldallal kapcsolatos cookie-kkal létrehozott információk
rendszerint a Google egyik USA-beli szerverére kerülnek és tárolódnak. Az IP-anonimizálás
weboldali aktiválásával a Google a Felhasználó IP-címét az Európai Unió tagállamain belül
vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más államokban előzőleg
megrövidíti.
3. A teljes IP-címnek a Google USA-ban lévő szerverére történő továbbítására és ottani
lerövidítésére csak kivételes esetekben kerül sor. Megbízásunkból a Google ezeket az
információkat arra fogja használni, hogy kiértékelje, hogyan használta a Felhasználó a
honlapot, továbbá, hogy részünkre a honlap aktivitásával összefüggő jelentéseket készítsen,
valamint, hogy a weboldal- és az internethasználattal kapcsolatos további szolgáltatásokat
teljesítsen.

4. A Google Analytics keretein belül a Felhasználó böngészője által továbbított IP-címet nem
vezeti össze a Google más adataival. A cookie-k tárolását a Felhasználó a böngészőjének
megfelelő beállításával megakadályozhatja, azonban felhívjuk figyelmét, hogy ebben az
esetben előfordulhat, hogy ennek a honlapnak nem minden funkciója lesz teljes körűen
használható. Megakadályozhatja továbbá, hogy a Google gyűjtse és feldolgozza a cookie-k
általi, a Felhasználó weboldalhasználattal kapcsolatos adatait (beleértve az IP-címet is), ha
letölti és telepíti a következő linken elérhető böngésző plugint.
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=h

7.3. Hogyan kezelhetőek a sütik?
Amennyiben nem fogadja el cookie szabályzatunkat:
Ön az alábbi választási lehetőségek révén szabályozhatja vagy korlátozhatja, hogy miként
használjuk a sütiket és hasonló technológiákat hirdetési és analitikai célokra:
•

•

Bár a legtöbb böngésző és eszköz alapértelmezetten elfogadja a sütiket, a beállítások
révén törölheti vagy elutasíthatja a sütiket. A sütik letiltása esetén azonban
előfordulhat, hogy webhelyeink bizonyos funkciói nem működnek megfelelően.
Ha nem szeretné, hogy a Google Analytics felhasználja adatait, telepítse a Google
letiltó böngésző bővítményét. Annak szabályozásához, hogy a Google milyen adatokat
használhat fel az Ön hirdetésekkel való megcélzásához, nyissa meg a Google hirdetési
beállításait.

A süti file-ok törölhetőek (részletes információk: www.AllAboutCookies.org), vagy a legtöbb
mai böngészővel elhelyezésük blokkolható is. Ebben az esetben azonban a weboldalunk
használatakor bizonyos beállításokat minden alkalommal újra el kell végezni, és bizonyos
szolgáltatások nem feltétlenül fognak működni.
A sütik törléséről, blokkolásáról részletes információk találhatóak
a www.AllAboutCookies.org (angol) oldalon és az Érintett által használt böngészőre
vonatkozóan az alábbi linkeken:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Firefox
Google Chrome
Microsoft Internet Explorer 11
Microsoft Internet Explorer 10
Microsoft Internet Explorer 9
Microsoft Internet Explorer 8
Safari 9
Safari 8
Safari 6/7
Opera
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