SZÉP BALATON Kft.
Tájékoztató "sütik" alkalmazásáról
Tájékoztatjuk, hogy a SZÉP Balaton Kft. (1106 Budapest, Jászberényi út 82.) Cégjegyzékszám: 01-09304923 Adószám: 14763896-2-42 továbbiakban: Adatkezelő) üzemelteti az alábbi webhelyet:
Tájékoztatjuk, hogy jelen webhelyeken (a továbbiakban: webhely) szolgáltatásai színvonalának
emelése, a webhelyek felhasználásának megkönnyítése (lehetővé teszi a felhasználó számára a
könnyebb kommunikációt és interakciót webhelyünkkel), illetve a biztonsági és adatvédelmi
kockázatok megfelelő kezelése érdekében ún. „süti”-ket, idegen szóval „cookie”-kat használ.
MI A SÜTI (COOKIE)?
A cookie egy olyan kis adategyüttes, amelyet az Ön által böngészett webhely szervere küld az Ön
eszközére. A süti az Ön számítógépének, telefonjának vagy táblagépének böngészőprogramjában
eltárolódik, majd ezt később a küldő szerver onnan kiolvashatja. A cookie-t más webhely nem képes
elolvasni, csak amely azt elhelyezte. A cookie-k tájékoztatnak bennünket a látogatók webhely
használatával kapcsolatos szokásairól.
MIRE HASZNÁLJUK A SÜTIKET?
A cookie-kat az Adatkezelő adminisztratív célokra kívánja felhasználni; így a webhely
látogatottságának mérésére, illetve a böngészés megkönnyítésére; a webhelyen belül korábban
megnyitott oldalak megjegyzésével. Egy cookie sem tartalmaz olyan személyes adatot, amely
lehetővé tenné bárki számára az Ön e-mailen, telefonon, vagy hagyományos postai úton történő
elérését. A sütik önmagukban a felhasználó azonosítására nem képesek, kizárólag a látogató
számítógépének felismerésére alkalmasak. Ha nem kívánja elfogadni a webhelyen a cookie-k
használatát,akkor az Ön által használt webböngészőt oly módon is beállíthatja, hogy a program
üzenettel tájékoztassa Önt a cookie-k elhelyezéséről, illetve, hogy megakadályozza a cookie-k
elhelyezését.
A SÜTIK JÓVÁHAGYÁSA
A webhelyünk látogatására használt eszközén (számítógépén, telefonján vagy táblagépén) helyezünk
el sütiket. Webhelyünk böngészésének megkezdésekor, a főoldal betöltődésekor felugró ablakban
figyelmeztetjük Önt erre. Amennyiben a sütikre vonatkozó előugró ablak megjelenése után tovább
böngészi a webhelyünket, hozzájárul a sütik elhelyezéséhez a számítógépén, telefonján vagy
táblagépén a jelen szabályzatban leírt módon és célokra. Amennyiben nem szeretné a
webhelyünkhöz kapcsolt sütik elhelyezését számítógépén, telefonján vagy táblagépén, ne használja a
webhelyünket. Abban az esetben is, ha kezdetben hozzájárul a sütijeink használatához, bármikor
dönthet úgy, hogy letiltja és törli a sütiket az internetes böngészője beállításaiban. Azonban felhívjuk
a figyelmét, hogy a sütik használata nélkül nem fog tudni hozzáférni sok olyan funkcióhoz, amely
megkönnyíti a böngészés élményét, illetve előfordulhat, hogy bizonyos szolgáltatásaink nem
működnek megfelelően.
A SÜTIK BEÁLLÍTÁSAINAK KEZELÉSE

A sütikre vonatkozó beállításait módosíthatja a böngészőjén keresztül. Letilthatja a sütik használatát
úgy, hogy böngészőjében aktiválja azt a beállítást, amely lehetővé teszi, hogy visszautasítsa az összes,
vagy bizonyos sütik elhelyezését. Ezek a beállítások rendszerint a böngészője „beállítások” vagy
„preferenciák” menüjében érhetők el.
A következő hivatkozások használatával tájékozódhat erről bővebben:
Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=hu
Firefox:https://support.mozilla.org/hu/kb/sutik-informacio-amelyet-weboldalak-tarolnakszami?redirectlocale=en-US&redirectslug=Cookies
Internet Explorer: látogassa meg a https://support.microsoft.com oldalt, és a keresőbe írja be a
„sütik” szót.
Safari: látogassa meg a https://support.apple.com/hu-hu oldalt, és a keresőbe írja be a „cookies”
szót.
Opera: http://help.opera.com/Windows/10.50/hu/cookies.html

