A Süti (cookie) tájékoztató
Jelen tájékoztató a www.sinusalt.hu honlapon (a továbbiakban: Weboldal) elhelyezett sütikre
vonatkozó szabályozást tartalmazza.
A sütik (cookie): rövid adatfájlok, melyeket a meglátogatott honlap helyez el a felhasználó
számítógépén. A sütik célja, hogy az adott infokommunikációs, internetes szolgáltatást
megkönnyítse, kényelmesebbé tegye.
A jogszabályok szerint a sütik abban az esetben tárolhatóak az érintett eszközén, ha erre
feltétlenül szükség van a www.sinusalt.hu weboldal (a továbbiakban: Weboldal) működése
érdekében.
Minden egyéb típusú süti használatához az érintett engedélyére van szükség. Ezekben az
esetekben az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása. Az adatkezelés legkésőbb a
hozzájárulás visszavonásáig tart.
A Weboldalunk különféle sütiket használ. A weboldalunkon megjelenő néhány sütit harmadik fél
szolgáltatóink helyezik el.
A látogató/felhasználó a sütiket bármikor törölheti az általa használt eszközről, illetve beállíthatja
böngészőjét úgy, hogy a sütik alkalmazását tiltsa.
A látogató/felhasználó sütik alkalmazásának tiltásával azonban tudomásul veszi, hogy sütik nélkül
az oldal működése nem lesz teljes értékű.
A Weboldal első alkalommal történő látogatásakor megjelenik egy felugró ablak, ahol a
látogató/felhasználó tájékozódhat a jelen Sütitájékoztatóról és Adatkezelési szabályzatról, továbbá
a látogató/felhasználó hozzájárulhat a sütik alkalmazásához.
Az Adatkezelőről, az érintettet megillető jogokról és az Adatkezelőnél hatályos szabályozásról az
érintett az Adatkezelési szabályzatban tájékozódhat.
Elengedhetetlen sütik:
Az elengedhetetlen sütik szükségesek, hogy a látogatók/felhasználók böngészhessék a Weboldalt,
ezek a sütik a Weboldal használhatóságát segítik azáltal, hogy engedélyeznek olyan alapvető
funkciókat, szolgáltatásokat mint az oldalon való navigáció és a Weboldal biztonságos
területeihez való hozzáférés. Weboldal ezen sütik nélkül nem tud megfelelően működni.
Az Adatkezelő által használt elengedhetetlen sütik: WordPress
Statisztikai célú sütik:
A statisztikai sütik névtelen formában információkat, adatokat gyűjtenek és jelentenek a Weboldal
látogató/felhasználó általi használatáról. Ezek a sütik nem tudják pontosan beazonosítani a
látogatót/felhasználót.
Az Adatkezelő által használt statisztikai célú sütik: WordPress, Google Analytics, Google Ads,
Facebook Analytics
Marketing célú sütik:
A marketing célú sütik a látogatók/felhasználók Weboldal használatának-tevékenységének
nyomon követését szolgálják. A marketing célú sütik segítségével a Weboldalon a
látogatók/felhasználók számára személyre szabott ajánlatok, hirdetések jelenhetnek meg.
Az Adatkezelő által használt marketing célú sütik:
WordPress, Google Analytics, Google Ads, Facebook Analytics, Facebook pixel

