Tájékoztató alkalmazott sütik (cookie) kezeléséről
a www.avicaleader.com honlapon
1.

Mi az a süti (cookie)?

A süti egy betűkből és számokból álló kis fájl, amelyet bizonyos felkeresett webhelyek töltenek le az Ön
számítógépére. A sütik lehetővé teszik, hogy a webhely felismerje a felhasználó számítógépét. A sütik
működéséhez a legtöbb esetben nincs szükség személyes adatokra, és a legtöbb esetben nem is alkalmasak az
internetezők azonosítására.
2.

Mi a sütik célja?

A süti lehetővé teszi annak felismerését, hogy Ön mikor jelentkezett be utoljára a Sangeet Kft. (2141 Csömör,
Vadvirág utca 6., cégjegyzékszáma: 13-09-185039, adószáma: 25852567-2-13 honlapjára (domain:
www.avicaleader.com , a továbbiakban: honlap). A fő célja a cookie-nak az, hogy lehetővé tegye egyéniesített
ajánlatok, reklámok a honlap látogató számára való személyre szabását, ezáltal fokozzák a honlap látogatói
élményt a honlap használata során. Megbízható partnerek segítik a Sangeet Kft.-t a hirdetések honlapon, és azon
kívül történő megjelenítésében, emellett olyan analitika szolgáltatók, mint a Google Analytics, Facebook Pixel is
cookie-kat helyezhetnek el a látogató eszközén.
Az oldalainkon működő sütik:


Szükséges sütik

Ezen sütik elengedhetetlenül szükségesek a weboldal működéséhez (pl. biztonsági beállítások), ezért nem
kapcsolhatók ki a rendszereinkben. A böngészőjében beállíthatja a sütik blokkolását vagy az azokra való
figyelmeztetést, de ebben az esetben előfordulhat, hogy az oldal meghatározott részei nem működnek.
Adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja, az adatkezelő jogos érdeke


Marketing sütik

Ezek a cookie -k a hirdetések hatékonyságának nyomon követésére szolgálnak, hogy weboldalunk relevánsabb
szolgáltatást nyújthasson, és jobb hirdetéseket jelenítsen meg az Ön érdeklődésének megfelelően.
Adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, a látogató hozzájárulása


Funkcionális sütik

Ezek a sütik adatokat gyűjtenek, hogy megjegyezzék a felhasználók választásait (pl. nyelv), ezáltal segítenek
fejleszteni a weboldalt, és személyre szabottabb élményt nyújtani.
Adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, a látogató hozzájárulása


Analitikai (vagy teljesítmény) sütik

Ezek a cookie -k segítenek megérteni, hogy a látogatók hogyan lépnek kapcsolatba webhelyünkkel, hibákat
azonosítanak, és jobb általános elemzést nyújtanak.
Adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, a látogató hozzájárulása
A Honlapokon a Google Analytics és a Facebook Custom Audience szolgáltatásait és cookie-jait alkalmazzuk,
ezek az alábbiak:
A Google Analytics a Google LLC. („Google”) internetes elemző szolgáltatása, amely segít többet megtudni arról,
hogy a látogatók milyen szokások szerint használják a honlapot. A Google Analytics olyan információkat összegez
a honlap használatáról, mint például az IP-cím, amelyet a rendszer elküldhet a Google-nek, és a kiszolgáló
szerverein tárolja. Ezeket az információkat jelentések készítéséhez és a weboldalunk működésének javításához
használjuk fel.

A sütik anonim információkat gyűjtenek továbbá a következőkről is: a weboldal látogatóinak száma, illetve azzal
kapcsolatos adatok, hogy milyen oldalról érkeznek a látogatók a honlapokra és azok mely oldalait tekintik meg.
A Google Analytics cookiek-ról további információt itt olvashat: http://www.google.com/policies/privacy/.
Ha szeretné kikapcsolni a Google Analytics nyomkövetését a Honlapok látogatása során, akkor kattintson az
alábbi linkre: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout
Google Adwords a Google hirdetési kampányok követéséhez, illetve méréséhez, valamint a webhelylátogatások
alapján készített egyéni közönségek (remarketing) létrehozásához sütiket, vagyis a számítógépén tárolódó
szövegfájlokat használ.
Ha szeretnéd elutasítani a weben a Google-tól és a rendszerben részt vevő egyéb vállalatoktól az online
érdeklődésalapú hirdetéseket, keresd fel a European Interactive Digital Advertising Alliance webhelyét. Az
elutasítást
külön-külön
kell
elvégezned
mindegyik
általad
használt
böngészőben:
http://www.youronlinechoices.com/hu/ad-choices
A Facebook Custom Audience a Facebook, Inc. (Facebook) internetes elemző és hirdetési szolgáltatása, amellyel
az Adatkezelő arról szerez információkat, hogy a Honlap látogatói hogyan használják a honlapot. A Facebook
Custom Audience vagy Facebook Pixel cookiek-ról további információkat itt olvashat:
https://www.facebook.com/policies/cookies/.
A Facebook Pixel szolgáltatáshoz a felhasználói eszközökön cookie elhelyezése szükséges. A Honlapon is
Facebook Pixel-t használunk, mind hirdetésre, mind pedig Honlap analitikára vonatkozóan. A Facebook pixelek
cookiekat helyeznek el a Honlapot böngésző eszközön, amelyek célja megfelelő hirdetési közönség összeállítása,
eszközök közötti konverziók mérése, hirdetések célzása, optimalizálása a megfelelő közönségre, személyre
szabott reklámok, hirdetések megjelenítése, valamint riportok készítése, kimutatások készítése a Honlapról és az
applikáció látogatottsági adatairól.
A Facebook ezen adatkezelési tevékenységét a Felhasználó a Facebook és a Google fiókjában szabályozhatja és
állíthatja be, valamint a Facebook cookiek által történő adatgyűjtést a Honlapon a Felhasználó maga
engedélyezheti. A Facebookon a Felhasználó a fiókjába belépve a Facebook Ads Settings-ben tekintheti meg ezen
cookiekat, és ott állíthatja be, illetve módosíthatja preferenciáit is a cookiek-kal kapcsolatban.
A Sangeet Kft. az alábbi harmadik féltől származó sütiket az alábbi célra használja:

Az itt elérhető cookie táblázat további tájékoztatást nyújt a Honlap „GoDaddy” (domain szolgáltató) és
harmadik fél szolgáltatók által elhelyezett cookie -k típusáról, kategóriáiról, céljáról és időtartamáról:
https://uk.godaddy.com/legal/agreements/privacy-policy
A harmadik fél által kezelt személyes adatok tekintetében a külső szolgáltatók saját adatvédelmi tájékoztatójában
foglaltak az irányadók.
A sütik működéséről itt találhat további információt: http://www.youronlinechoices.com/hu/

