Sütik”-re (Cookie) vonatkozó Szabályzat
Ez a „Sütik „-re (Cookie) vonatkozó Szabályzat (a továbbiakban: Süti Szabályzat) azt az alapot
határozza meg, amelyre támaszkodva SZAUNA BAU 84 KFT, használja a sütiket és hasonló
technológiákat a weboldalán vagy a weboldalukkal kapcsolatban https://saunabau.hu
(honlapunk). Ez a Süti Szabályzat 2018 majus 25 -tol érvényes.
Az alapvető („esszenciális „) sütiket automatikusan a számítógépére vagy az eszközre helyezzük,
amikor honlapunkra lép, vagy bizonyos intézkedéseket tesz honlapunkon. Nem alapvető sütik és más
technológiák csak akkor helyeződnek a felhasználó számítógépére ha azt előzetesen jóváhagyta
belépéskor. Az esszenciális és nem essential sütikkel kapcsolatos külömbségek és az itt elhangzott
bővebb információkért lásd az alábbi „Sütik ismertetése” c. részt.
Ha tájékoztatást szeretne kapni arról, hogy miként engedélyezheti, és hogyan vonhatja vissza tőlünk
beleegyezését a nem alapvető sütik és más technológiák az Ön számítógépén vagy eszközén történő
elhelyezésekor, olvassa el a „Hogyan fogadhatjuk el vagy utasíthatjuk el a sütiket” című részt.
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A sütikról
Mik azok a sütik?
A sütik kicsi adatfájlok, amelyeket a webszerver küld egy web böngészőhöz, processzor memóriához
vagy merevlemezhez, és ott tárolja. Különböző célokra használhatók, például egy adott felhasználó
weboldalának testreszabásához, segítve a felhasználó navigálását egy webhelyen, javítva a
felhasználó webhelyének élményét, és tárolva a felhasználó preferenciáit és bejelentkezési adatait.

Alapvető és nem alapvető sütik
A sütiket „esszenciális” vagy „nem esszenciális” kategóriákba lehet sorolni.
Alapvető sütik:azok a sütik, amelyek jellemzői:
•
•

kizárólag a hálózaton keresztül történő kommunikáció továbbítására vagy megkönnyítésére
használják; vagy
szigorúan szükséges az online szolgáltatás (például weboldalunk vagy a honlapunkon található
szolgáltatás) biztosításához.
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Nem alapvető sütik: ezek olyan sütik, amelyek nem tartoznak az alapvető sütik meghatározásába,
például a weboldalon való viselkedésének elemzéséhez használt sütik (teljesítményt biztosító –
„analitikus” sütik) vagy a hirdetések megjelenítésére használt sütik (célzó – „reklám” sütik).

Munkamenet (session) és állandó (persistent) sütik

A sütiket úgy lehet minősíteni, mint munkamenet – „session" vagy állandó – „persistent", attól függően,
hogy mennyi ideig tartanak, miután elhelyezték őket az böngészőjén.
A munkamenet sütik: a munkamenet sütik mindaddig tartanak, amíg nyitva tartja a böngészőt. A
böngésző bezárásakor lejár.
Tartós sütik: a tartós sütik egy meghatározott időpontban lejárnak, vagy ha kézzel törli őket a
böngészőből, ahányszor előfordulnak.

Első és harmadik féltől származó sütik

A sütiket „első félnek" vagy „harmadik félnek" lehet minősíteni.
Első fél sütik: ezek a sütik a webhelyek domainjén lévő eszközön találhatóak.
Harmadik fél sütik: ezek a sütik harmadik fél webhelye domainjein vannak elhelyezve az eszközön.
Ha további információra van szüksége
www.allaboutcookies.org weboldalra

a

sütikről

általában,

kérjük,

látogasson

el

Használt sütik listája
Süti neve

Alapvető
vagy
nem alapvető?

Süti típusa

Munkamenet
vagy állandó?

Lejárati idő

Cél

Munkamenet

Első
vagy
harmadik
fél?
Első fél

CDSDevice

Alapvető

Munkamenet

Lejár
a
browser
bezárásával

Feladatkezelő
szerep

CDSSession

Alapvető

Munkamenet

Első fél

Munkamenet

Lejár
a
browser
bezárásával

Feladatkezelő
szerep

OMActionByScoreAB-test

Alapvető

Munkamenet

Első fél

Munkamenet

Lejár
a
browser
bezárásával

Feladatkezelő
szerep

Osiris-AbsoluteValueHistory

Alapvető

Munkamenet

Első fél

Munkamenet

Lejár
a
browser
bezárásával

Feladatkezelő
szerep

Osiris-History

Alapvető

Munkamenet

Első fél

Munkamenet

Lejár
a
browser
bezárásával

Feladatkezelő
szerep
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Állandó

2 év

A
felhaszálók
viselkedésének
mérésérehasznált
szoftware
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Nem alapvető

Analitikai

Harmadik
fél

Állandó

2 év

A
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cookieAlertClosedFlag

Alapvető

Munkamenet

Első fél

Munkamenet

100 nap

Weboldal viselkedés
hatékonysága

cookieAlertState

Alapvető

Munkamenet

Első fél

Munkamenet

100 nap

Weboldal viselkedés
hatékonysága

cookielaw

Alapvető

Munkamenet

Első fél

Munkamenet

100 nap

Weboldal viselkedés
hatékonysága

nitrogento_formkey

Alapvető

Funkcionális

Első fél

Állandő

Állandó

Weboldal működést
elősegítő

optiMonkClient

Alapvető

Funkcionális

Első fél

Állandő

Állandó

Weboldal működést
elősegítő

optiMonkSession

Alapvető

Funkcionális

Első fél

Állandő

Állandó

Weboldal működést
elősegítő

Alapvető sütik
Ezek olyan sütik, amelyek szigorúan szükségesek ahhoz, hogy weboldalunk működjön, vagy hogy az
Ön által igényelt weboldalunkon szolgáltatást nyújtson.
A feldolgozás jogalapja: a hirdetési sütikben szereplő vagy azokból származó információkat az Ön
törvényes érdekeiben feldolgozzuk az Általános Adatvédelmi Rendelet – GDPR 6. cikkely (1)
bekezdés (f) pont előírásai szerint.
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Jogos érdekek: hirdetések megjelenítése Ön számára termékeinkről és szolgáltatásainkról.
Hogyan lehet kizárni az alapvető sütiket?
A legtöbb böngésző lehetővé teszi, hogy letiltsa az összes sütit, beleértve az alapvető sütiket is. Kérjük,
vegye figyelembe azonban, hogy ha letiltja az összes sütit, a weblap egyes részeinek és funkcióinak
működése esetleg leállhat vagy nem megfelelően jelenik meg.
A meglévő sütiket törölheti a böngészőből a böngészési adatok törlésével és a sütik törlési
lehetőségének kiválasztásával.
A sütik elfogadásáról és elutasításáról szóló részletes információkért, beleértve az egyes böngészőkre
vonatkozó útmutatásokat, olvassa el a „Hogyan fogadhatjuk el vagy utasíthatjuk el a sütiket” című részt.

Nem alapvető sütik
A weboldalunkon a következő nem alapvető sütiket használjuk:
•
•
•

Funkcionális sütik
Analitikus (vagy teljesítményes) sütik
Célzó (vagy reklám) sütik

Funkcionális sütik

Ezek olyan sütik, amelyeket olyan célokra terveztek, mint például a webhely funkcionalitásának
növelése. Ezek vagy nem feltétlenül szükségesek a weboldalhoz vagy olyan funkcionalitáshoz, amelyet
a munkához kértek, vagy azok a sütik, amelyek nem alapvető fontosságú célokat is szolgálnak az
alapvető céljuk mellett.
A funkcionális sütik be- és kikapcsolása
Lásd a „Hogyan fogadhatjuk el vagy utasíthatjuk el a sütiket” című részben
A funkcionális sütikben található vagy azokból származó információk feldolgozása
Analitikus (teljesítmény) sütik
Az analitikus (teljesítmény) sütik nyomon követik és összegyűjtik az adatokat arról, hogy a felhasználó
mit tesz a webhelyen. Ezek a sütik nem feltétlenül szükségesek a weboldalunkhoz vagy annak
működéséhez. A weboldalunkon a következő analitikus sütiket használjuk:
•

Cégünk Google Analytisc – tipusú sütiket használ a weboldalán. Ezekj az analitikai sütik segitnek
abban , hogy összegyűjtsük és analizáljuk a felhasználók bongészésí szokásait, vagyis, hogy
kerűltek kapcsolatban a weboldalunkal, milyen oldalakat látogattak meg, mennyi volt a látogatásí
idő, mire kattintottak, mi a földrajzi helyzetük, milyen IP címen jelenkeztek be stb.
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Ezek az információk anonymous ként vannak gyűjtve

További tájékoztatás
A Google Analytics sütijei az első féltől származó sütik közé tartoznak, mivel webhelyünk domainje
határozza meg őket, bár a Google összegyűjti és feldolgozza az adatokat a Google Analytics
használatából. Ha többet szeretne megtudni arról, hogy a Google hogyan kezeli a Google Analyticsből
gyűjtött adatokat, tekintse meg a Google Analytics adatvédelmi irányelveit, amelyek itt találhatók:
https://support.google.com/analytics/answer/6004245
Ha tájékoztatást szeretne arról, hogyan használja a Google a sütik által használt adatokat, látogasson
el a www.google.com/policies/privacy/partners/ webhelyre.

Az analitikus sütik be- és kikapcsolása
Lásd a „Hogyan fogadhatjuk el vagy utasíthatjuk el a sütiket” című részben.
Célzó (vagy hirdetési) sütik
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A célzó (vagy hirdetési) sütik hirdetési célokra rögzítik a weboldalunk látogatásával és használatával
kapcsolatos információkat. A célzó sütiket a következő célokra használjuk honlapunkon :

Süti neve

Alapvető
vagy
nem alapvető?

Süti típusa

Munkamenet
vagy állandó?

Lejárati idő

Cél

Funkcionális

Első
vagy
harmadik
fél?
Első fél

optiMonkClient

Alapvető

Állandő

Állandó

Weboldal működést
elősegítő

optiMonkSession

Alapvető

Funkcionális

Első fél

Állandő

Állandó

Weboldal működést
elősegítő

A hirdetési sütik be- és kikapcsolása
Lásd a „Hogyan fogadjuk el vagy utasítsuk el a sütiket” című részben

A hirdetési sütiket tartalmazó vagy azokból származó információk feldolgozása
A feldolgozás jogalapja: a hirdetési sütikben szereplő vagy azokból származó információkat az Ön
törvényes érdekeiben feldolgozzuk az Általános Adatvédelmi Rendelet – GDPR 6. cikkely (1) bekezdés
(f) pont előírásai szerint.
Jogos érdekek: hirdetések megjelenítése Ön számára termékeinkről és szolgáltatásainkról
Harmadik fél sütijei

A harmadik felek arra használják a sütiket, hogy elemezzék, miként használja Ön weboldalunkat
és/vagy reklámokat jelenítsenek meg (beleértve a harmadik felek hirdetéseit is). Cégűnk a Googe
Adwords követő sütieit használja erra célra.
Google Adsens szolgáltatást cégűnk nem alkalmaz.
További tájékoztatás
A Google által a fenti sütikkel kapcsolatos információkért tekintse meg a Google által használt sütik
típusainak „Hirdetések” című részét a Google Süti Szabályzatban, amely itt érhető el:
https://www.google.com/policies/technologies/types/
Ha arról szeretne többet tudni, hogy a Google saját célokra hogyan használja a sütik adatait, látogasson
el az alábbi linkre: www.google.com/policies/privacy/partners/
Harmadik féltől származó sütik be- és kikapcsolása
Lásd a „Hogyan fogadjuk el vagy utasítsuk el a sütiket” című részben
A harmadik féltől származó sütikben szereplő vagy azoktól kapott információk feldolgozása

Hogyan léphet be vagy ki
Lásd a „Hogyan fogadjuk el vagy utasítsuk el a sütiket” című részben
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A feldolgozás jogalapja: a webjelzők használatából összegyűjtött információkat jogos érdekünkben
kezeljük (az Általános Adatvédelmi Rendelet – GDPR 6. cikkely (1) bekezdés (f) pont előírásai szerint).

Hogyan fogadjuk el vagy utasítsuk el a sütiket
Számos különböző módon fogadhatunk el vagy utasíthatunk el néhány vagy minden sütit és hasonló
technológiákat. Ennek egyik fő módját az alábbiakban ismertetjük:
Zárolja (blokkolja) a weboldalunkon használt néhány vagy az összes süti használatát. Kérjük, vegye
figyelembe azonban, hogy ezzel megakadályozhatja weboldalunk és funkciói működését, esetleg egyet
vagy akár mindet is használhatatlanná teheti.
Tisztában kell lennie azzal is, hogy a sütik törlése a böngészőből törli a minden sütit is, amelyek tárolják
a beállításokat, például, hogy elfogadta-e a sütiket egy weboldalon vagy olyan sütiket, amelyek más
sütiket blokkolnak.
A sütikről és a böngésző beállításainak pontosabb beállításáról a www.allaboutcookies.org webhelyen
tájékozódhat

A sütik elfogadása vagy elutasítása
Böngészőbeállítások
Elfogadhat vagy elutasíthat néhány vagy minden sütit (például az összes harmadik féltől származó sütit
letiltva) a böngésző beállításainak módosításával. Ha nem tudja, hogyan kell ezt csinálni, az alábbi
linkek tartalmazzák a böngésző beállításainak módosítását a leggyakrabban használt webböngészők
számára:
- Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en-GB
- Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/delete-browsing-search-download-historyfirefox?redirectlocale=en-US&redirectslug=Clear+Recent+History
- Microsoft Internet Explorer: https://support.microsoft.com/en-us/help/278835/how-to-delete-cookiefiles-in-internet-explorer
- Apple Safari: https://support.apple.com/kb/PH5042?locale=en_US
Néhány böngésző - például a Chrome és a Firefox - lehetővé teszi a beállítások módosítását az
„inkognitó" módban történő böngészéshez, korlátozva a gépen elhelyezett adatok mennyiségét, és
automatikusan törölheti a böngészési munkamenet befejezésekor az eszközön elhelyezett állandó
sütiket. Számos harmadik féltől származó alkalmazás is található, amelyeket a sütik blokkolásához
vagy kezeléséhez hozzáadhat a böngészőjéhez.
Meglévő sütik
A böngészőben korábban elhelyezett sütik törléséhez jelölje ki a böngészési előzmények törlésének
lehetőségét, és győződjön meg arról, hogy a sütik törléséhez vagy letakarításához ezt a lehetőséget
tartalmazza.
Google Adsese
A Google hirdetéseinek személyre szabását és kikapcsolását a Google hirdetési beállításait tartalmazó
oldalán a https://adssettings.google.com/ oldalon és a következő módon találhatja meg:
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- törölje a „A Google Fiók tevékenységével és információival kapcsolatos gombokat is, hogy
személyre szabhassa hirdetéseit ezen webhelyeken és alkalmazásokban, és tárolhatja ezeket az
adatokat a Google-fiókjában"; és
- a „Hirdetési testreszabás" beállításának kikapcsolása (azaz az oldal tetején lévő kapcsoló beállítása
a bal/szürke, és nem a jobb/kék).

Alternatív
megoldásként
telepíthet
egy
https://support.google.com/ads/answer/7395996

ingyenes

böngésző

beépülő

modult

is:

A Google Analytics Böngésző Bővítmény Kioldó
A Google Analytics követéséről a böngészőbővítmény telepítésével választhatja ki a következőket:
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Webjelzők
Cégűnk nem használ webjelzőket
Kösse ki a Facebook kapcsolatot
Telepítheti a böngésző bővítő eszközt, amely a következő címet viseli: „Disconnect Facebook pixel and
FB tracking". Ez megakadályozza, hogy a Facebook nyomon kövesse Önt harmadik fél webhelyén.
Telepítheti itt is:
•
•

Chrome esetében: https://chrome.google.com/webstore/detail/disconnect-facebookpixel/nnkndeagapifodhlebifbgbonbfmlnfm?hl=en
Firefox esetén: https://addons.mozilla.org/en-GB/firefox/addon/facebook-disconnect/

Európai Interaktív Digitális Hirdető Szövetség Eszköz
(European Interactive Digital Advertising Alliance Tool)
Leiratkozhat a Facebook-ról és más olyan cégekről, amelyek részt vesznek a
reklámszövetségben Európában, hogy érdeklődésen alapuló hirdetéseket jelenítsen
http://www.youronlinechoices.com webhelyen, kiválasztva országát, rákattintva „A
lehetőségek" lehetőségre, majd a Facebook feltérképezésére (és minden más cég, amelyet
szeretne) és kiválasztja a „Ki" opciót.

digitális
meg a
hirdetési
blokkolni

Szerzői jog, hitel és logó
Ez a Süti Szabályzat a GDPR Adatvédelmi Szabályzat által biztosított mintán alapul. További
információkért látogasson el a https://gdprprivacypolicy.org címre
A Süti Szabályzat szerzői joga a mi tulajdonunk vagy licencünk, és világszerte szerzői jogi törvények
és szerzői jogi védelem alatt áll. A jelen dokumentum minden szellemi tulajdonjoga fenntartva. Ha a
GDPR Privacy Policy logót megjelenítjük weboldalunkon, ez arra utal, hogy a Privacy Policy GDPR által
biztosított adatvédelmi mintát fogadtuk el jelen Adatvédelmi Irányelvek alapjául.
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