TÁJÉKOZTATÓ „SÜTIK” HASZNÁLATÁRÓL
A weboldalon elhelyezett cookie-k
Oldalainkon kizárólag session és analytics sütiket használunk, más sütiket nem.
1.

Munkamenet süti – session cookie

Ezen

sütik

célja,

hogy

a

látogatók

maradéktalanul

és

zökkenőmentesen

használhassák az adatkezelő weboldalát, annak funkcióit, és az ott elérhető
szolgáltatásokat. Az ilyen típusú sütik érvényességi ideje alapesetben a munkamenet
(böngészés)

befejezéséig

tart, a böngésző bezárásával a sütik e fajtája

automatikusan törlődik a számítógépről, illetve a böngészésre használt más
eszközről.
Az adatkezelés jogalapja: az Érintett opt-in hozzájárulása, illetve jogos érdeke,
figyelemmel arra, hogy kiiktatásuk esetén nem biztosított az oldal zökkenőmentes
használata, ld.: adatkezelés célja.
Az adatkezelés célja a weboldalon üzemeltetett webáruház zökkenőmentes
használata, különösen a saját fiókba történő bejelentkezés, illetve a vásárlói kosár
használata. A munkamenet sütik kiiktatása esetén – amelyet a felhasználó a
böngésző Eszközök/Beállítások menüben végezhet el – a felhasználónak nincs
lehetősége a saját fiókjába történő bejelentkezésre, illetve nem lehetséges a
kiválasztott termékek vásárlói kosárba helyezése sem.
Az adatkezelésben az egyes sütik által kezelt adatok és azok élettartama:
-

PHPSESSID: munkamenet azonosítása, session élettartam

-

REMEMBERME: emlékezz rám süti, 7 nap élettartam

-

COOKIECONSENT STATUS: jelenlegi süti megvalósítás elfogadás, 30 nap
élettartam.

A sütik a felhasználókról az alábbi adatokat tárolja:
-

e-mail cím

-

keresztnév

-

vezetéknév

-

utolsó bejelentkezés időpontja

-

cím (checkout oldalról kimásolhatóak az adatok, ami a formban van)

-

log (login, hibás login, süti elfogadás, hírlevél feliratkozás, hírlevélre
feliratkozás kísérlet, elfelejtett jelszó igénylés, jelszó visszaállítás, cím
frissítés, profil frissítés, regisztráció)

2.

ip
Harmadik fél által elhelyezett analitikai sütik - analitics cookie

Google Analytics
Az Adatkezelő weboldalán alkalmazza a Google Analytics, mint harmadik fél sütijeit
is. A Google Analytics statisztikai célú szolgáltatás használatával az Adatkezelő
szervere információkat gyűjt azzal kapcsolatban, hogy a látogatók hogyan használják
a weboldalt. Az adatot a honlap fejlesztésének és a felhasználói élmény javításának
céljával használja fel. Ezen sütik lejáratukig a látogató számítógépén vagy
böngészésre használt más eszközén, annak böngészőjében maradnak, illetve addig
ameddig a látogató nem törli azokat.
Az adatkezelés jogalapja: a felhasználó hozzájárulására. A honlap használatának a
megkezdésekor a sütik alkalmazására vonatkozó tájékoztató tudomásul vételével
léphet be a felhasználó az oldalra, azaz csak ebben az esetben használhatja a
weboldalt. E tájékoztatóban informálja az adatkezelő az alkalmazott sütikről a
felhasználót, illetve tájékoztatja arról is, hogy a sütik használatát miként mellőzheti.
Az adatkezelés célja: feltérképezze a honlap használatát érintő felhasználói
szokásokat
A sütik által kezelt adatok és azok megőrzési ideje:
-

_ga süti: azonosítja a felhasználót, érvényes: 2 év

-

_gid

süti:

a

felhasználók

érvényessége 24 óra.

megkülönböztetésére

használatos

sütik,

Adatkezelő és az igénybe vett adatfeldolgozók: Az adatok kezelését a Tiszavirág
Design Kft. végzi, akinek megbízásából marketing tevékenységet végző munkatárs
elemzi azokat.
3.

Sütik

letiltásának-,

sütikkel

kapcsolatos

szabályok

beállításának

lehetősége
A felhasználónak lehetősége van – a honlapra történő látogatás alkalmán kívül –, a
honlap használatához nélkülözhető sütikre vonatkozó szabályok beállítására, pl.
bizonyos sütik használatának mellőzésére, a sütik letiltására stb., a használt
böngésző megfelelő beállításaival. A sütik szelektív, vagy általános tiltásának
beállítási lehetőségeiről szóló információk az adott böngésző „Segítség/Help”
menüjében találhatóak meg. Ezek segítségével a sütik:
A legtöbb böngésző menüsorában található „Segítség” funkció tájékoztatást nyújt
arra vonatkozóan, hogy a böngészőben hogyan lehet a sütiket:
-

általánosan letiltani;

-

a sütik elfogadásának módját beállítani (automatikus elfogadás, egyenként
kérdezzen rá, stb.);

-

egyenként letiltani;

-

egyenként, vagy csoportosan törölni;

-

egyéb sütikkel kapcsolatos műveleteket elvégezni.

