Süti (cookies) tájékoztató
Tájékoztatjuk, hogy a http://kraftmarketing.hu/ weboldal használata során az
adatkezelő a felhasználó számítógépén kis adatcsomagokat, ún. süti (cookie)
helyez el, melyek a későbbi látogatások esetén a felhasználó számítógépéről
visszaolvashatóak az adatkezelő által. Amennyiben az újabb látogatás alkalmával
a felhasználó által használt a böngésző visszaküld egy korábban a felhasználó
számítógépén elhelyezett sütit, az adatkezelőnek lehetősége van összekapcsolni
a felhasználó aktuális látogatását a korábbi látogatásokkal.
Amikor a felhasználó meglátogatja a weboldalt, egy felugró ablakban állíthatja be,
hogy mely sütik használatához járul hozzá. A felhasználó a süti beállítások
elfogadásával hozzájárul a sütik számítógépén történő elhelyezéséhez.
Az adatkezelő által használt sütik:
Alap működést biztosító sütik
Az alap működést biztosító sütik a weboldal megfelelő működéséhez
szükségesek, a felhasználó ezek segítségével tudja a weboldal funkcióit
megfelelően használni. Amennyiben az alap működést biztosító sütiket a
felhasználó nem engedélyezi, úgy minden egyes alkalommal, amikor a
weboldalra látogat a süti kezelésre vonatkozó beállításokat újra meg kell adnia.
A weboldal a fent írt célból az alábbi sütiket használja:
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A kezelt adatok forrása: érintett
Az adatok kezelésének jogalapja: 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése, érintett
hozzájárulása
Az adatok címzettjei: tárhelyszolgáltató (Cégnév: DotRoll Kft. Cím: 1148 Budapest,
Fogarasi út 3-5. Cégjegyzékszám: 01 09 882068)

Statisztikai célú sütik
A weboldalon a Google Analytics segítségével a weboldal látogatottsága, illetve az
azon végzett tevékenység mérése érdekében sütik kerülnek alkalmazásra, mely a
felhasználók
weboldal
használatáról
részletesebb,
elemzési
célú
információszerzést tesz lehetővé.

A Google Analyitcs sütikkel
weboldalon tájékozódhat:
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https://developers.google.com/analytics/dev
guides/collection/analyticsjs/cookie-usage

Célzó és hirdetési sütik
A weboldalon a Google Analytics, valamint a Facebook segítségével személyre
szabott releváns hirdetések megjelenítése érdekében célzó és hirdetési sütik
kerülnek alkalmazásra.
A Google Analytics, valamint a Facebook adatkezelési szabályokról, valamint az
általuk használt és kezelt sütikkel kapcsolatos adatkezelési tudnivalókról az alábbi
weboldalon tájékozódhat:
Google
Analytics
adatvédelmi https://policies.google.com/?hl=hu
irányelvek
Google Analytics hirdetés beállítások
https://adssettings.google.com/u/0/authe
nticated
Google
Analytics
hirdetésekkel https://policies.google.com/technologies/a
kapcsolatos adatvédelmi irányelvek
ds?hl=hu
Facebook adatkezelési szabályzat
https://www.facebook.com/privacy/explan
ation
A böngészők lehetőséget adnak a süti-beállítások megváltoztatására. A legtöbb
böngésző alapértelmezettként automatikusan elfogadja a sütiket, de ez
megváltoztatható úgy, hogy a böngésző megakadályozza a sütik automatikus
elfogadását.
A böngésző pontos beállításairól a böngésző súgójában található további
információ. A legnépszerűbb böngészők süti-beállításairól az alábbi weboldalakon
tájékozódhat:
Google Chrome
Firefox

Internet Explorer
Microsoft Edge
Safari

https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=
hu
https://support.mozilla.org/hu/kb/sutik-informacio-ame
lyet-weboldalak-tarolnak-szami?redirectlocale=hu&redi
rectslug=S%C3%BCtik+kezel%C3%A9se
https://support.microsoft.com/hu-hu/help/17442/windo
ws-internet-explorer-delete-manage-cookies#ie=ie-11
https://privacy.microsoft.com/hu-HU/windows-10-micro
soft-edge-and-privacy
https://support.apple.com/hu-hu/guide/safari/managecookies-and-website-data-sfri11471/mac

