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Mi az a cookies? 

A Cookies egy kis szöveges fájl, amelyet a számítógépén vagy mobileszközén tárol, majd ismét 

használt során a további látogatások honlapunkon. A cookie-knak köszönhetően felkereste a 

weboldalakat emlékeznek a műveletekre, valamint a rájuk vonatkozó beállításokra, így nem 

kell megadnia ezeket az adatokat többször is javítják, egyszerűsítik a webhely látogatását. A 

cookie alapján nem lehet közvetlenül azonosított személy / webhely látogató. 

 

Milyen Cookies használunk? 

Kétféle cookie létezik, állandó vagy ideiglenes (munkamenet cookie vagy munkamenet fájlok 

cookie-k). Az állandó cookie-kat fájlként tárolja a számítógépen vagy a mobil eszközön, 

nevezetesen legfeljebb 12 hónap. A munkamenet Cookies ideiglenesen tárolódnak, majd a 

bezárás után eltűnnek böngésző. Ha bejelentkezik egy regisztrált fiókba, állandó cookie-kat 

használunk, például tárolja a kiválasztott elemeket a kosárban. Munkamenet cookie-kat 

használunk, amikor Ön termékszűrő funkció, valamint annak ellenőrzése, hogy be van-e 

jelentkezve, vagy be van-e jelentkezve raktak néhány árut a bevásárlókocsidba. 

 

Milyen személyes adatokat dolgozunk fel? 

A cookie információkat gyűjtenek weboldalunk használatáról. Ez az információ ezek közé 

tartozik az Ön által használt internetböngésző és operációs rendszer típusa, a webhely domain 

neve, ahonnan csatlakozik (IP-cím), a látogatás dátuma, időpontja és időtartama, látogatások 

száma, átlagos idő a weboldalunkon és az Ön által megtekintett oldalakon töltött. A cookie a 

következőket is tartalmazza egyedi azonosító szám, amely azonosítja a böngészőt. Ez segít 

felismerni a böngésző, amikor újra meglátogatja weboldalunkat. Azt is nyomon követjük, 

hogyan keres a honlapon, valamint, hogy milyen áruk megtekintésére. A felhasználó személye 

azonban nem ezen alapul azonosítható információk. 

 

 

 



A személyes adatok kezelésének célja 

A rendszergazda jogszerűen használhat cookie-kat a weboldal forgalmának mérésére; valamint 

a weboldal nézeteinek testreszabása, mivel azokat jogos érdek alapján dolgozzák fel 

adminisztrátor az art. GDPR 6.cikk (1) bekezdés 4. cikk (1) bekezdés a) pont f) pontja, így az 

Ön hozzájárulása nem szükséges. Adatok, amelyek gyűjtünk, marketing célokra is 

felhasználhatjuk (hírlevelek küldése) közvetlenül Önnek személyre szabott, de már szükségünk 

van az Ön kifejezett beleegyezésére. 

 

Hogyan használják a cookie-kat a hirdetések célzására? 

Az Ön számára érdekes termékek azonosításához információkat gyűjthetünk a következőkről 

meglátogatott webhelyek vagy a megvásárolt termékekről, hogy eladhassuk az árukat 

személyre szabott az Ön számára. Az e-kereskedelmi webhelyekkel dolgozunk az ügyfelek 

segítése érdekében célzott reklámot kínáltak. Saját bannereinken keresztül hirdetünk 

webhelyeinken és harmadik fél webhelyein. 

 

Amikor meglátogatja weboldalunkat, harmadik fél webhelyeit (például üzleti partner) vagy 

kattintson az e-shop hirdetésére, webes tevékenységei lehetnek a cookie-k segítségével 

nyomon követhető. A harmadik féltől származó cookie-kat az üzletünk hozza létre azok a 

partnerek, akik szolgáltatásainkat más weboldalakon hirdetik. Marketing partnereink saját 

cookie-kat biztosíthatnak a személyre szabott hirdetések megjelenítéséhez, amelyek ezek 

kapcsolódnak az e-shop.  

Soha nem szolgáltatunk, értékesítünk vagy cserélünk adatokat harmadik felekkel a 

következők céljából kereskedés. 

 

A cookie ellenőrzése 

Böngészője segítségével egyszerűen törölheti a cookie-kat a számítógépről vagy a 

mobileszközről. Utasítás, a cookie-k kezelésének módját, valamint azok törlésének módját a 

böngésző "Súgó" menüpontjában találhatja meg. Beállítsa be a cookie-k blokkolását is, vagy 

azt, hogy minden alkalommal tájékoztatást szeretne kapni az Ön számára egy új cookie kerül 



elküldésre az Ön számítógépére vagy mobileszközére. Ezután beállíthatja névtelen mód, amely 

nem teszi lehetővé az adatgyűjtést. 

Ha nem törli a cookie-kat a böngészőből, akkor ezeket az adatokat a következő célokra 

használhatjuk: 

- megfelelőbb reklám biztosítása az Ön érdeklődése alapján 

- a weboldalak és az alkalmazás tulajdonosai számára adatok megadása arról, hogyan használja 

őket 

- a csalás és egyéb kockázatok felderítése és védelme, Ön és partnereink védelme 

- Termékeink fejlesztése 

 

Harmadik féltől származó cookie-k 

Harmadik féltől származó cookie - kat használunk statisztikai adatok gyűjtésére összesített 

formában analitikai eszközök. Ebben az esetben az összegyűjtött adatokat a következő 

szolgáltatóknak továbbítják harmadik felek szolgáltatásai azok feldolgozása céljából. 

Harmadik féltől származó cookie-kat használunk mind állandó, mind ideiglenes (munkamenet 

sütik). Az állandó cookie-kat az Ön számítógépén vagy mobileszközén tárolja, nevezetesen 

legfeljebb 24 hónap. 

Az általunk gyűjtött adatok harmadik felek, az Ön személyes adatainak feldolgozói számára is 

nyilvánosságra hozhatók szolgáltatások nyújtását segítő adatok (pl. könyvelés, 

felhőszolgáltató, elemzés, ellenőrzés, kifizetések, csalás felderítése, marketing és fejlesztés). 

Ezek a harmadik felek hozzáférhetnek az Önhöz a személyes adatok a tevékenységük 

elvégzéséhez feltétlenül szükséges mértékben, valamint nem szabad nyilvánosságra hozni vagy 

más célra felhasználni. 

 

A rendszergazda nem ellenőrzi a harmadik fél webhelyeiről származó cookie-kat. 

Felhasználási kategória: 

* Leírás 

* Igazolás 



* Ha be van jelentkezve egy e-Shopba, a cookie-k segítenek nekünk megmutatni a 

megfelelőeket információk és a környezet testreszabása. 

* Biztonság 

* Cookie-kat használunk a biztonsági funkciók támogatására, valamint a felismerésre 

jogosulatlan tevékenységek. 

* Preferenciák, funkciók és szolgáltatások 

* A cookie-k azt is megmondják nekünk, hogy milyen termékeket szeretne, és milyek a 

kedvenc termékei 

Azt is, hogy könnyebb az Ön számára, hogy töltse ki az űrlapokat. 

* Hirdetés 

 

Cookie -kat használunk, hogy releváns hirdetéseket mutassunk. Cookie –k Arra is 

használhatjuk, hogy megnézzük, hogy azok az emberek, akik láttak egy adott hirdetést később 

meglátogatta a hirdető webhelyét, és ott végrehajtott egy műveletet (például letöltött egy 

dokumentumot vagy előadást végzett) Vásárlás). Hasonlóképpen, partnereink cookie -kat 

használhatnak annak megállapítására, hogy azok vagyunk –e hogy megjelenítse a hirdetést és 

hogyan teljesített, vagy információt nyújtson nekünk arról, hogyan reagál a hirdetésekre. 

 

A cookie -k segítenek kideríteni, hogyan működik webhelyünk a különböző helyeken. Mi is 

használjuk sütik a termékek, funkciók és szolgáltatások megértése, fejlesztése és kutatása 

érdekében, beleértve az Ön hozzáférését az e-shophoz más webhelyekről, alkalmazásokból 

vagy eszközökről, például a munkagépéről vagy a mobil eszközön. 

 

Különböző típusú cookie-k használunk webhelyünk és hirdetési termékeink megfelelő 

működéséhez. A harmadik féltől származó cookie-k más webhelyek hirdetéseiből származnak, 

és nyomon követik a webhely használatát marketing célokra. Ezek az adatok frissülnek. A 

cookie -k lejárnak vagy a forgatás alapján, vagy az utolsó naptól számítva, amikor a felhasználó 

interakcióba lépett az internettel oldal. 


