Tájékoztató sütik (cookie- k) használatáról
A www.slezak.hu oldalon sütiket használunk a weboldal működtetése, használatának megkönnyítése,
a weboldalon végzett tevékenység nyomon követése érdekében.
Mi az a süti?
A cookie, - magyarul és a továbbiakban süti - egy olyan kisméretű adatcsomag, amit az internetes
szolgáltatások a böngészőben tárolnak el , ezzel segítik a felhasználók weboldallal történő
kommunikációt , illetve tájékoztatást adnak nekünk annak használatával kapcsolatban.
Milyen sütiket és mire használunk?
Oldalunkon olyan sütiket használunk , amelyek a web oldal megfelelő működése, a magasabb szintű és személyre szabott szolgáltatás biztosítása, az oldal funkcionalitásának javítása, valamint
használatának elemzése céljára alkalmasak. A látogatás során használt eszközökön (telefon, táblagép
vagy számítógép) helyezünk el sütiket. Az oldal böngészésének megkezdésekor megjelenő ablakban
kerül a látogató erről tájékoztatásra. Weboldalunk nem használ profilalkotásra alkalmas sütiket.
A sütik bármikor törölhetők az internetes böngésző beállításaiban.
Sütik ellenőrzése, kikapcsolása
Minden böngésző engedélyezi a sütik beállításának a változtatását. A legtöbb böngésző
alapértelmezettként automatikusan elfogadja a sütiket, ezek a beállítások azonban általában
megváltoztathatók, így a böngésző meg tudja akadályozni az automatikus elfogadást, és minden
alkalommal fel tudja ajánlani a választás lehetőségét, hogy engedélyezi- e a sütiket. Mivel a sütik
célja weboldalunk használhatóságának és folyamatainak megkönnyítése vagy lehetővé tétele, a sütik
alkalmazásának megakadályozása vagy törlése miatt előfordulhat, hogy weboldalunk bizonyos
funkciói a tervezettől eltérően működhetnek.
Süti beállítások:
Google Chrome
Firefox
Microsoft Internet Explorer
Microsoft Edge
Safari
Az oldalunkon használt sütik típusai:
Funkcionális sütik (alapműködést biztosító sütik):
Eze k a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát, és
látogatóink azonosítása nélkül gyűjtenek információt a használatáról. Ezen sütik alkalmazása nélkül
nem tudjuk garantálni weboldalunk kényelmes használatát. Ezek például lehetővé teszik, hogy a
böngésző emlékezzen az oldalon kiválasztott nyelvre.
Harmadik féltől származó sütik :
-

Statisztikai célú sütik :
o A web oldal funkcionalitásának javítása érdekében használjuk
o Céljuk a web oldal user - szintű viselkedési adatainak gyűjtése, teljesítményt biztosító
sütik

o
o

Olyan információkat gyűjtünk velük, mint: mely oldalakat nézte meg a látogató,
milyen hosszú volt a munkamenet, stb.
A következő szolgáltatók statisztikai célú sütijeit használjuk: Google Analytics

Adatvédelmi tájékoztatás: a használt sütikkel kapcsolatos adatvédelmi információkat az alábbi
táblázatban foglaljuk össze:
Az adatkezelők adatai:
Cégnév: Slezák Szerszámkészítő Kft.
Cégjegyzékszám: 01 09 676336
Székhely: H-1108 BUDAPEST, SÍRKERT ÚT 2-4.
Adószám: 11779445-2-42
Cookie típusa

Funkcionális
cookie- k

Adatkezelés
jogalapja

Jogos érdek

Adatkezelés célja

Adatkezelés időtartama

Kezelt adatkör

Website megfelelő
működése,
személyre szabott
működés

Munkamenet cookie - k
(látogató
Szűkített
munkamenetének végéig)
funkcionalitású
Google Analytics:
2 év
_ga
24 óra
_gid
1 perc
_gat

Harmadik féltől származó sütik tájékoztatói:
Google Analytics
Wordpress
Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok és jogérvényesítési lehetőségek
Bármikor tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, kérheti személyes adatainak
módosítását, helyesbítését, törlését és bármikor jogosult a velünk közölt adatok kezelésére
vonatkozó hozzájárulást részben, vagy egészben visszavonni. A fentiek bármelyikére vonatkozó
kérelmet az info@slezak.hu e - mail címre kérjük megküldeni.
Az adatkezeléssel kapcsolatos jogorvoslati lehetőségekről az Infotv. rendelkezik. Ennek megfelelően
tájékoztatjuk, hogy az adatkezelési szabályok megsértése esetén jogosult nálunk tiltakozni a
jogszabályba ütköző adatkezelés ellen, és kérheti a Nemzeti Adatvédelmi Információszabadság
Hatóság (postacím: 1537 Budapest, Pf. 834.; cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c; e mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; telefon: +36 (1) 391 - 1400; honlap: http://www.naih.hu) vizsgálatát,
illetőleg a jogellenes adatkezelés miatt az Infotv. 22. § -ának rendelkezései szerint bírósághoz
fordulhat. Amennyiben bírósághoz fordulna, a pert a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti
Törvényszék előtt is megindíthatja.
Tájékoztató időbeli hatálya

Jelen tájékoztató 2018. május 25 . napjától hatályos. A tájékoztató módosításának jogát fenn tartjuk.

