SÜTIKEZELÉSI
TÁJÉKOZTATÓ

Sütikezelési tájékoztató
I.

Hozzájárulás a weboldalon

Weboldalunkon sütiket (cookie) használunk, hogy biztonságos böngészés mellett a legjobb
felhasználói élményt nyújthassuk. A „megértettem” gombra kattintva a weboldal meglátogatásával
és használatával Ön hozzájárul a sütik használatához. Bővebb információért olvassa a
Tájékoztatónkat.
II.

Sütikezelési tájékoztató

A Pallér Csarnok Kft. holnapja a pallercsarnok.hu webcímen érhető el. Jelen tájékoztató ezen
weboldal sütikezelésére vonatkozik.
III.

Fogalmak

Személyes adat
Azonosított vagy azonosítható természetes személyre („Érintett”) vonatkozó bármely információ;
azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely
azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító alapján azonosítható.
Érintett
A weboldalt látogató valamennyi érintett.
Adatkezelés
A személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett
bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás,
átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés
vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás,
korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés.
IV.

Mi az a süti (cookie)?

A süti vagy angolul cookie a webszerver által a felhasználó végberendezésén (jellemzően
számítógép, mobiltelefon) elhelyezett szöveges fájl, melyek a felhasználóra, a weboldal
működésére, vagy akár a felhasználó és a webszerver közötti kapcsolatra vonatkozó információkat
tárol.
A webszerver az oldal letöltésekor gyakran ezekből az információkból „dolgozik”, ezek segítségével
fokozza a felhasználói élményt, vagy nyújt szolgáltatásokat.
A sütik fajtájukat tekintve lehetnek állandók vagy ideiglenesek. Az állandó sütiket a böngésző egy
meghatározott időpontig tárolja a végberendezésen, feltéve, hogy azt a felhasználó korábban nem
törli. Az ideiglenes sütik a munkamenet végeztével vagy a böngésző bezárásával automatikusan
törlődnek.
V.

Milyen sütiket (cookie) használ az oldal?
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Annak érdekében, hogy weboldalunk a lehető leghatékonyabban működjön, sütiket használ. A
sütiket a weboldalakat kiszolgáló szerver a weboldal felhasználóbarát működtetésének érdekében
használja.
Személyes azonosításra alkalmas adatokat a sütik csak abban az esetben tárolnak, ha Ön ilyen
adatokat a weboldal használata közben megadott. A sütik látogatóinkat nem követik, más oldalakkal
kapcsolatos böngészési szokásait nem rögzítik.
A sütik által szolgáltatott adatokat nem rögzítjük, nem gyűjtjük, azok kizárólag a weboldal
betöltésekor szolgáltatnak információt a szerver számára a személyre szabható tartalom megfelelő
megjelenítéséhez.
A dokumentáció kezeléséhez két megoldás javallott. Az egyik egy GDPR mappa/dosszié létrehozása,
melyben az összes GDPR dokumentum tárolásra kerül, a másik, hogy az egyes GDPR dokumentumok
külön-külön mappákba kerülnek (pl.: munkavállalókkal kapcsolatos iratok a munkavállaló
dossziéjába).
VI.
Süti típusa

Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje:
Adatkezelés jogalapja

Az elektronikus kereskedelmi
Munkamenet szolgáltatások, valamint az
sütik (session) információs társadalmi
szolgáltatások egyes kérdéseiről
szóló 2001. CVIII. törvény
(Elkertv.) 13/A. § (3) bekezdése
Az elektronikus kereskedelmi
Állandó vagy szolgáltatások, valamint az
mentett sütik információs társadalmi
szolgáltatások egyes kérdéseiről
szóló 2001. CVIII. törvény
(Elkertv.) 13/A. § (3) bekezdése
Az elektronikus kereskedelmi
szolgáltatások, valamint az
Statisztikai,
információs társadalmi
marketing sütik szolgáltatások egyes kérdéseiről
szóló 2001. CVIII. törvény
(Elkertv.) 13/A. § (3) bekezdése

Adatkezelés
időtartama
A vonatkozó
látogatói munkamenet
lezárásáig
tartó időszak

az érintett törléséig

1 hónap - 2 év

Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: A cookie-k használatával nem
kezel személyes adatokat az adatkezelő.
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Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az érintettnek lehetőségük van a
cookie-kat törölni a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében általában az Adatvédelem
menüpont beállításai alatt.
A legtöbb böngésző, amelyet felhasználóink használnak, lehetővé teszi annak beállítását, hogy mely
cookie-kat kell menteni és lehetővé teszi, hogy (meghatározott) cookie-k újra törlésre kerüljenek.
Amennyiben Ön a cookie mentését meghatározott weboldalakon korlátozza vagy harmadik fél
cookie-jait nem engedélyezi, úgy ez bizonyos körülmények között oda vezethet, hogy weboldalunk
többé nem használható teljes egészében. Itt talál információkat arra vonatkozóan, hogy a szokásos
böngészők esetében hogyan tudja a cookie beállításokat testre szabni:
Google Chrome (https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=hu)
Internet
Explorer (https://support.microsoft.com/hu-hu/help/17442/windows-internetexplorer-delete-manage-cookies)
Firefox (https://support.mozilla.org/hu/kb/sutik-engedelyezese-es-tiltasa-amit-weboldakhaszn)
Safari (https://support.apple.com/hu-hu/guide/safari/sfri11471/mac)
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