
INZULAKER Korlátolt Felelősségű Társaság

Adatkezelési tájékoztató a sabaintim.hu weboldalon  
elhelyezett sütik használatáról



Tájékoztató
Az alábbi INZULA KER Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1047 Budapest, Fóti út 56. D. ép. IV. emelet; cégjegyzékszám: 01 09 568304; 
adószám: 12243660-2-41; „Társaság”) a jelen adatkezelési tájékoztatóban („Tájékoztató”) foglalt rendelkezések szerint kezeli a www.sabaintim.hu 
domain alatt működő honlap által elhelyezett sütiket és webjelzőket. 

1. Süti
A süti betűkből és számokból álló kis információs-csomag. 

A Társaság webszervere a sütit automatikusan megküldi a böngészőjének a honlap első alkalommal történő meglátogatásakor. A számítógépe vagy 
mobil eszköze eltárolja a sütit. 

2. Webjelző
A webjelző a honlapon elhelyezett kis méretű, általában észrevehetetlen, kép. A webjelzők elhelyezésével a látogató honlapon végzett műveletei követ-
hetők és a nyert adatokból statisztika készíthető.

3. Elhelyezett sütik és webjelzők típusa
A Társaság olyan sütit/webjelzőt helyez el, amely a böngésző bezárásakor automatikusan törlődik (ún. munkamenet süti), illetve olyan sütit/webjelzőt 
is elhelyez a honlapon, amely a böngésző bezárását követően is gyűjt adatokat.

4. Sütik és webjelzők elhelyezésének célja
A Társaság a sütiket és webjelzőket annak érdekében helyezi el a honlapon, hogy felismerje azon személyt, aki a honlapot korábban már meglátogatta; 
feltérképezze a látogató szokásait és érdeklődési körét; illetve, annak érdekében, hogy a honlap biztonságát javítsa. 

5. A Társaság sütijei 
A Társaság saját sütiket nem helyez el a honlapján.

6. Harmadik felek sütijei és webjelzői
6.1  
A Társaság adatok elemzésére szakosodott vállalkozás sütijeit és webjelzőit helyezi el a honlapon. Google Analytics (_ga; _gat; _gid)

A Társaság a honlapon a Google Analytics-et, a Google Inc. webanalitikai szolgáltatását használja.

A Google Analytics jelenti a honlapon létrejött látogatói interakciókat. Ezek a sütik/webjelzők csak személyazonosításra alkalmatlan információkat 
rögzítenek, így nem kezelnek személyes adatot. A böngészők nem osztják meg a saját sütiket a domainek között.

A fenti sütikkel/webjelzőkkel szerzett információkat a Google Inc. az Egyesült Államokbeli szervereire továbbíthatja és ezeket az Egyesült Álla-
mokbeli szervereken tárolhatja.

A Google Inc. a továbbított és tárolt adatok alapján kiértékeli a honlap-használatot, jelentést állít össze a honlapon folytatott tevékenységéről, 
valamint egyéb honlappal, aktivitással és internethasználattal kapcsolatos szolgáltatásokat nyújt az RPM részére.

A Google Analytics-re vonatkozó további információ a következő link alatt érhető el:  
https://www.google.com/analytics/learn/privacy.html?hl=hu

6.2 PHPSESSION
A PHPSESSION süti a felhasználó beállításait és annak megváltozását tárolja. A süti ennek érdekében véletlenszerűen képzett egyedi azonosítót 
generál. A süti a böngészési munkamenet végéig tárolódik a számítógépén vagy mobileszközén.

A PHPSESSION süti csak személyazonosításra alkalmatlan információkat rögzít, így nem kezel személyes adatot. 

7. Sütik és webjelzők elhelyezésének tiltása
Amennyiben a látogató a süti vagy webjelző számítógépén vagy mobil eszközén történő elhelyezését meg kívánja tiltani, akkor ezt a böngészője 
beállítások menüpontja alatt teheti meg. Ha a látogató a sütik és webjelzők használatát megtiltja, akkor lehetséges, hogy a honlap egyes funkcióit nem 
tudja használni.

A következő linkre kattintással tudhat meg bővebb információt arról, hogy a Google Chrome böngészőben hogyan törölheti, tilthatja le vagy engedé-
lyezheti a sütiket: https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=hu

A következő linkre kattintással tudhat meg bővebb információt arról, hogy a Microsoft Explorer böngészőben hogyan törölheti, tilthatja le vagy engedé-
lyezheti a sütiket: https://support.microsoft.com/hu-hu/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

8. Harmadik személyek szolgáltatásai beállításaira és letiltására vonatkozó információk
A következő linken töltheti azt a kiegészítő alkalmazást, amely megakadályozza, hogy a Google Inc. sütik és webjelzők segítéségével adatokat gyűjtsön: 
https://support.google.com/analytics/answer/181881?hl=hu


