
A cookie-k jogszabályi háttere és jogalapja: 

Az adatkezelés hátterét az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal 

összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezései jelentik. Az 

adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása (GDPR 6.cikk (1) bekezdés a) pontja). 

 

A honlap által használt cookie-k főbb jellemzői: 

Mint minden más honlap, oldalunk is cookie-kat használ. A cookie-k, vagy más néven sütik betűkből és 

számokból álló rövid adatcsomagok, amelyet a webshopunk küld az Ön böngészőjére, elősegítvén ezzel a 

webshopban való böngészést, vásárlást, illetve hogy elmentse bizonyos beállításait, megkönnyítse a 

honlapunk használatát és közreműködik abban, hogy néhány fontos, statisztikai jellegű információt 

gyűjtsünk a látogatóinkról. A sütik nem tárolnak személyes adatokat, nem alkalmasak a látogató 

azonosítására. Kétféle csoportjuk van tárolás szempontjából: némelyik a honlap bezárása után automatikusan 

törlődik, némelyik hosszabb ideig tárolódik az Ön számítógépén, amíg Ön által nem kerül törlésre. 

A webshop böngészésével Ön elfogyadja a cookie-k használatát. 

A sütik használatára a honlapunkra lépéskor felhívjuk a figyelmet, melyet Ön az Engedélyezem gombra 

kattintva jóváhagyhat. A cookie-k használatát a böngészőjében bármikor letilthatja. 

 

Amennyiben Ön nem fogadja el a cookie-k használatát, akkor bizonyos funkciók nem lesznek elérhetőek az 

Ön számára. A cookie-k törléséről bővebb tájékoztatást az alábbi linkeken találhat: 

•Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/ 

•Firefox: https://support.mozilla.org/ 

•Chrome: https://support.google.com/ 

 

Adatvédelem 

Az adatkezelő kijelenti, hogy megfelelő biztonsági intézkedéseket hozott annak érdekében, hogy a személyes 

adatokat védje a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy 

megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika 

megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen. Technikai intézkedések keretében titkosított 

jelszavakat és vírusírtó szoftvereket alkalmaz. Adatkezelő mindent megtesz annak érdekében, hogy a 

folyamatokat minél biztonságosabbá tegye, ugyanakkor a weboldalon történő adattovábbításért nem tud 

teljes felelősséget vállalni, mivel az interneten keresztül történő adattovábbítás nem tekinthető teljes körűen 

biztonságos adattovábbításnak, azonban a beérkezett adatok tekintetében adatkezelő szigorú előírásokat tart 

be azok védelme céljából. Kérjük az Ön segítségét is abban, hogy az oldalunkon használt jelszavát senkivel 

se ossza meg.  

 

Adatkezelési tájékoztató módosítása 

 

Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen adatkezelési tájékoztatót egyoldalú módosítására, melynek 

mindenkor hatályos változatát az internetes honlapunkon tesszük közé. A honlap módosítás hatálybalépését 

követő használatával elfogadja a módosított adatkezelési tájékoztatót. 

 

http://windows.microsoft.com/en-us/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11
https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en

