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Azzal, hogy meglátogatja a Komló és Maláta Kft. (a továbbiakban Társaság) fozdefeszt.hu weboldalt,
vagy ennek valamelyik aloldalát, és az oldal tartalmát böngészi, elfogadja az alábbi feltételeket, még
akkor is, ha nem regisztrált felhasználó.
A Társaság egyes szolgáltatásai egyedi azonosítókat, úgynevezett cookie-kat helyeznek el a
felhasználók számítógépén. Ezek kizárólag az adott felhasználó azonosításában játszanak szerepet, és
semmilyen személyes adatot nem tartalmaznak.
A

Weblap

böngészésének,

megfelelő

használatának,

valamint

az

egyes

Szolgáltatások

igénybevételének az a feltétele, hogy a személyes adatok kezelésére vonatkozó, a jelen Adatvédelmi
szabályzatban foglalt feltételeket a Felhasználó elfogadja. A Weblap látogatásával, továbbá bizonyos
adatkezelések esetén a Weblap Szolgáltatásának igénybevételével, a felhasználói fiók létrehozása
során a Felhasználói Szabályzat elfogadásával a Felhasználó elismeri, hogy a jelen Adatkezelési
szabályzatot megismerte és annak rendelkezéseit elfogadta, továbbá a Felhasználó kifejezetten
hozzájárul a személyes adatainak a jelen Adatkezelési szabályzatban meghatározott célokra és
feltételekkel történő felhasználásához és kezeléséhez.
A weboldal struktúrájából adódóan azonban néhány adat (pl. látogató IP címe, látogatás időpontja és
időtartama, felkeresett oldalak, böngésző típusa, operációs rendszer, stb.) tárolásra kerül, de ezeket
bizalmasan kezeljük, és csak az oldal továbbfejlesztéséhez, statisztika készítéséhez használjuk fel,
kizárólag összesített (aggregált) formában. Ezen adatok tekintetében a Felhasználók személyes
adatokkal kapcsolatos érdekeit védi egyrészt az, hogy a Felhasználó ezen adatkezelést megtilthatja,
másrészt az, hogy ezen adatokat a Társaság nem kapcsolja össze a Felhasználó azonosító adataival, és
ezen adatok továbbítására csak anonimizált – vagyis személyes adatnak nem minősülő – formában
kerül sor.
A Weblapon tett látogatás során, illetve az ott elérhető Szolgáltatások igénybevételekor, a
Felhasználó által adott hozzájárulás esetén egy vagy több karaktersorozatból álló azonosító file
(„süti” vagy „cookie”) kerül megküldésre és elhelyezésre a Felhasználó elektronikus hírközlő
végberendezésén, számítógépén. A cookie által a Felhasználó böngészője egyedileg azonosíthatóvá
válik. A Társaság ezek alapján a Felhasználóknak a Weboldal használatával, böngészési szokásaival
kapcsolatos adatait kezeli, és tárolja a munkamenet során megadott adatokat. A cookie-k használatát

a Felhasználó a Weblapon megjelenő felugró ablak segítségével, az Elfogadom gombra kattintva
hagyhatja jóvá.

A cookie-k lehetnek „állandó” vagy „ideiglenes” típusúak. Az állandó cookie-t a böngésző egy
meghatározott időpontig, lejáratáig tárolja, feltéve, hogy azt a Felhasználó nem törli vagy tiltja le, míg
az ideiglenes cookie a böngésző becsukásával, az adott munkamenet végével, automatikusan
törlődik. Amennyiben a cookie állandó (vagyis nem ideiglenes) jelleggel kerül elhelyezésére, az
adatokat a Szolgáltató 365 napig, illetve addig kezeli, amíg a Felhasználó a hozzájárulását jelen
Adatvédelmi Szabályzat feltételei szerint vissza nem vonja. A jelen pontban meghatározott célból
kezelt adatokat a Társaság haladéktalanul törli, ha az adatkezelési cél megszűnt, vagy a Felhasználó
így rendelkezik.
A cookie-k a felhasználói élmény testre szabásához, a személyre szabott kiszolgálás érdekében, a
Weblapon elérhető, információs társadalommal összefüggő szolgáltatások személyre szabott
nyújtása érdekében, a Felhasználók azonosítása, a részükre kedvezőbb, érdeklődésüknek megfelelő
tartalmak kialakítása és elérhetővé tétele érdekében kerülnek alkalmazásra. A cookie-k által felvett
adatok kezelésének célja továbbá a látogatottsági információk gyűjtése, statisztikák készítése.
A cookie-k általi adatkezelés célja a felhasználói élmény testre szabása, így azok a személyre szabott
kiszolgálás érdekében, a Weblapon elérhető, információs társadalommal összefüggő (elektronikus
kereskedelmi) szolgáltatások személyre szabott nyújtása érdekében, továbbá a Felhasználók
azonosítása, a részükre kedvezőbb, érdeklődésüknek megfelelő tartalmak kialakítása és elérhetővé
tétele érdekében, valamint azért kerülnek alkalmazásra, hogy az azonosítást követő bejelentkezést
követően a Felhasználó a belépéshez kötött funkciókat használhassa. A cookie-k által felvett adatok
kezelésének célja továbbá látogatottsági információk gyűjtése, statisztikák készítése. A Társaság a
Weblapról begyűjtött cookie-információk segítségével követni tudja az új és visszatérő látogatók
számát, statisztikákat tud készíteni a Weboldalon érzékelt aktivitásról, a Felhasználók által felkeresett
oldalakról, így jobban megismerheti a használati szokásokat, továbbá lehetősége nyílik információkat
elemezni, hogy ezzel is elősegíthesse a Weblap szolgáltatásainak fejlesztését és javítását.
A cookie-fogadás a felhasználó által le is tiltható, ekkor azonban előfordulhat, hogy bizonyos oldalak
nem jelennek meg tökéletesen.
A Társaság weboldala tartalmaz linket más weboldalakra is, de ezek tartalmáért, illetve
adatkezeléssel kapcsolatos eljárásaiért felelősséget nem vállalunk.
Amennyiben nem ért egyet a fentiekkel, kérjük, ne használja a Weblapot.
Amennyiben az adatvédelemmel kapcsolatban további kérdései lennének, kérjük, lépjen kapcsolatba
munkatársunkkal.

A Társaság fenntartja magának a jogot jelen Adatvédelmi szabályzat egyoldalú megváltoztatására.
Ilyen esetben a változás tényét a Társaság honlapján jelzi. Az Adatvédelmi szabályzat mindenkori
aktuális változata a Weboldal megfelelő menüpontjában mindenkor elérhető.
Utolsó módosítás ideje: 2015.10.14.

Amennyiben kérdése vagy megjegyzése van a sütikkel kapcsolatos tájékoztatónkat illetően, keressen
minket vagy írjon az alábbi címre: info@fozdefeszt.hu

