Süti / Cookie nyilatkozat
A jelen nyilatkozatban megjelöltek szerint kérjük engedélyét a sütik használatához, amikor Ön az első
alkalommal látogat weboldalunkra. Ennek a weboldalnak a használatával Ön elfogadja a jelen
nyilatkozatban foglalt előírásokat. Minden alkalommal, amikor Ön a weboldalon keresztül
információt közöl, egyúttal engedélyezi a sütik használatát a jelen nyilatkozatban meghatározott
feltételek mellett.

A sütikről
Ezen a weboldalon (http://karikagyuruexpressz.hu) sütiket (cookie-kat) használunk. A süti olyan
egyszerű és kisméretű állomány (betűkből és számokból álló karaktersor), melynek elküldése a
weboldal lapjain keresztül történik, miközben azt a böngésző program a számítógépe merevlemezén
is tárolja. A következő alkalommal, amikor Ön a weboldalra látogat, a merevlemezen tárolt
információkat vissza lehet küldeni a szervereinkre. A webszerverekkel a sütiket a felhasználók
azonosítására és monitorozására használják, amikor azok a weboldal különböző lapokat látogatnak
meg, egyúttal azonosítják a weboldalra visszatérő felhasználókat. A sütik lehetnek állandóak vagy
munkamenethez kapcsolódók. Az állandó sütik használatakor felismerik Önt, amikor ismételten az
adott weboldalra látogat. Így a weboldal például kifejezetten az Ön személyes beállításainak a
megjelenítésére állítható be. Illetve amennyiben Ön bárki számára engedélyezi sütik elhelyezését, az
előnyben részesített beállításokra éppen a sütik fognak emlékezni. Ezzel nem szükséges újra és újra
megadnia a személyes beállításait, vagyis időt takarít meg, míg a weboldal használata kényelmesebbé
válik. Az állandó sütik a böngésző beállításain keresztül eltávolíthatók. Ez vonatkozhat a funkcionális
sütikre is, amelyeket egyébként nem szükséges engedélyeznie. A munkamenettel összefüggő sütik
használatával láthatóvá válik, a weboldalnak mely részeire fordít figyelmet a látogatása során. Ez
segít a weboldalt a lehető leginkább látogatók Internet-használati szokásaihoz igazítani. Az ilyen sütik
a böngésző program bezárásakor automatikusan eltávolításra kerülnek.

Google szolgáltatások
Weboldalon a Google amerikai vállalat egyik sütijét helyezzük el az Analytics szolgáltatás részeként.
Ezt a szolgáltatást arra használjuk, hogy jelentéseket kapjunk, illetve követni tudjuk, látogatóink
hogyan használják a weboldalt. A Google az ilyen információkat harmadik feleknek is átadhatja, ha a
Google-t arra törvény kötelezi, illetve amennyiben az érintett harmadik felek az információkat a
Google nevében dolgozzák fel. Ezzel kapcsolatban ellenőrzési lehetőségünk nincs. A Google számára
NEM engedélyeztük, hogy az összegyűjtött Analytics információkat más Google szolgáltatásokhoz
felhasználja. A Google által gyűjtött információk a lehető legteljesebb mértékben kizárják a név
szerinti azonosítást. Az IP cím kifejezetten NEM része az érintett információknak. A Google az
információkat az Amerikai Egyesült Államokban lévő szerverekre küldi, és azokon tárolja. A Google
nyilatkozata alapján megfelel a Safe Harbor adatvédelmi alapelveknek, továbbá részt vesz az
Amerikai Egyesült Államok Kereskedelmi Minisztériuma által indított Safe Harbor programban. Ez azt
jelenti, hogy a személyes adatok feldolgozása során az adatvédelem szintje megfelelő.
Kérjük, olvassa el a Google adatvédelmi nyilatkozatát (ami időről-időre módosulhat), hogy megtudja,
mi történik a Google által az említett sütik segítségével feldolgozott adatokkal/személyes adatokkal.
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A Google sütijei a felhasználók tekintetében adatokat (reklámok megtekintése, böngészőre
vonatkozó adatok, dátum és idő, demográfiai adatok, megtekintett oldalak), valamint azok IP címét
gyűjtik. Ez a süti állandó sütinek számít. Ha nem kívánja, hogy a Google ilyen adatokat gyűjtsön, azt
egy, a Google Optoutoldalon fellelhető kiegészítő segítségével jelezheti. Sütik és személyes
információk A weboldalunkon tárolt sütik nem tartalmaznak a felhasználót azonosító információt.
Sütik engedélyezése és letiltása, azok eltávolítása A sütik engedélyezéséről illetve letiltásáról,
valamint eltávolításáról további tudnivalók az Ön által használt böngésző útmutatójában és/vagy
annak Súgó funkciójában találhatók.

Érvényes: 2017.szeptember.1-től visszavonásig, vagy módosításig.
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