COOKIE TÁJÉKOZTATÓ

A Kisznyér és Társa Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
székhely: 1042 Budapest, Árpád út 90-92.
cégjegyzékszám: Cg. 01-09-361089
képviselő: Kisznyér Anikó ügyvezető
weboldal: www.verlon.hu
ügyfélszolgálat: +36 (20) 925-3302 (hétfő - péntek: 10.00 - 18.00, szombat: 9.00 - 16.00)
központi e-mail: info@verlon.hu
adatvédelemért felelős munkatárs neve: Kisznyér Ádám
elérhetősége: e-mailen adatvedelem@verlon.hu címen vagy postai úton a fenti székhely
címen.
mint adatkezelő és a www.verlon.hu honlap illetve webshop üzemeltetője ezúton szeretnénk
tájékoztatni Önt, mint a www.verlon.hu honlap látogatóját azokról a cookiek-ról, amelyek
honlapunk meglátogatásakor az Ön készülékére (számítógépére, okostelefonjára,
táblagépére vagy más internetes elérést lehetővé tevő eszközére) települnek.

1. Mi az a cookie?
A cookie (magyarul „süti”) egy olyan kisméretű adatcsomag, amit az internetes szolgáltatások
a böngészőben tárolnak el. A cookie a hatékony és modern felhasználói élményt nyújtó online
szolgáltatás működéséhez elengedhetetlen technológia.

2. Milyen cookie-kat alkalmazunk honlapunkon?
2.1. Szükségszerű cookie-k
Ezek a cookie-k elengedhetetlenek honlapunk és annak funkciói működéséhez. Honlapunk,
illetve webshopunk ezen cookie-k nélkül nem tud megfelelően működni.
E cookie-k alkalmazásához nem kérjük hozzájárulását, mert vagy nem történik adatkezelés,
vagy ha adatkezelés történik, annak alapja a jogos érdek. (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont.)
2.2. Kényelmi cookie-k
A kényelmi cookie-k honlapunk használhatóságának és teljesítményének javítását segítik. A
kényelmi cookie-k általában olyan adatokat tárolnak, amelyek a honlap megjelenítésére illetve
működésére vonatkoznak.
Az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont.

2.3. Statisztikai cookie-k
A statisztikai vagy más néven analitikai cookie-k információt gyűjtenek az Ön honlap
használatáról.
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A honlapunkon külső szolgáltató által kezelt analitikai (más néven: statisztikai) cookie-kat
használunk. Az általunk alkalmazott analitikai cookie-k használatának elsődleges célja, hogy
a honlapunk használatát, a felhasználási tendenciákat elemezzük, azzal kapcsolatban
statisztikákat készítsünk annak érdekében, hogy honlapunk funkcióit javítsuk, fejlesszük.
Ezek a cookie-k nem tudják Önt személy szerint beazonosítani, hanem olyan információkat
gyűjtenek, mint például, de nem kizárólagosan:
-

melyik oldalt nézte meg,
a honlap mely részére kattintott,
hány oldalt keresett fel,
milyen hosszú volt az egyes munkamenetek megtekintési ideje, stb.

Az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont.

2.4. Marketing cookie-k
A marketing cookie-k segítségével az Ön, mint a honlapunkat használó látogató honlap
használatát elemezzük abból a célból, hogy Önnek olyan tartalmú ajánlatokat tudjuk
megjelentetni, amelyek érdekelhetik Önt. A marketing cookie-k segítségével olyan esetekben
is tudunk Önnek hirdetést küldeni, amikor nem a mi honlapunkat használja, hanem egy
harmadik félét, akinek a reklámfelületén keresztül elérhetjük Önt.
A marketing cookiek-kal az a célunk, hogy Önt személyre szabott ajánlatokkal kereshessük
meg, amelyhez adatokat a honlap használatának elemzéséből nyerünk.
Az adatkezelés jogalapja tehát az Ön hozzájárulása: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont.
2.5. Összefoglaló cookie táblázat
A honlapunk által használt cookie-k elnevezését, főbb tulajdonoságait, tárolási idejüket,
valamint a fenti csoportosítás szerinti besorolásukat az alábbi táblázatban foglaltuk össze:
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3. Milyen külső szolgáltatók cookie-ja települhet az Ön eszközére? (harmadik feles
sütik)
Honlapunk a Google szolgáltatásai közül a Google Analytics-ot és a Google Ads
Remarketinget veszi igénybe, valamint a Facebook-tól a Facebook Pixel-t.
Az Ön böngészője ezeket a harmadik feles sütiket (third party cookie) ugyan a honlapunk
megtekintésekor tölti le, de nem a mi (al)domainünkről, hanem a Google/Facebook
domainjéről. A Google/Facebook ezen cookie-k segítségével akár nyomon is tudja kísérni az
Ön webhasználatát, be tudja azonosítani egyéb weboldalakon is, sőt érdeklődési körön
alapuló reklámot tehet az Ön számára elérhetővé a Google/Facebook hirdetési felületeken.
Kérjük, hogy a lenti összefoglalóban található linkekre való kattintással szerezzék be a
harmadik feles sütikkel kapcsolatos adatkezelésre vonatkozó pontos információkat az adott
szolgáltatótól, tekintettel arra, hogy ezekre az adatkezelésekre nincs ráhatásunk.
A Google Analytics követőkód segítségével honlapunk látogatottságát mérjük és egyéb
webanalitikai adatokhoz jutunk. A Google tőlünk függetlenül végzi a Google Analytics
szolgáltatást,
amelyről
bővebben
itt
olvashat:
https://marketingplatform.google.com/about/analytics/
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A Google Ads remarketing és konverziókövető kód segítségével remarketing hirdetéseket
tudunk Önnek megjeleníteni a Google hirdetési rendszerben, azaz olyan ajánlatokkal,
akciókkal keressük meg, amelyek Önt érdekelhetik mivel korábban ilyen jellegű terméket
honlapunkon már vásárolt, vagy megtekintett. További információkat a Google Ads rendszerek
remarketingjéről
az
alábbi
linken
olvashat:
https://support.google.com/googleads/answer/2453998?hl=hu
A Google adatvédelmi irányelveiben többek között arra nézve talál információt, hogy a Google
milyen adatokat gyűjt illetve miért, továbbá meddig használja az Ön adatait és Ön hogyan
állíthatja be adatvédelmi beállításait: https://www.google.hu/intl/hu_hu/policies/privacy/?fg=1
Arról, hogy hogyan használja fel a Google Ireland Ltd.. az Ön adatait, amikor Ön a mi
honlapunkat, vagy a Google más partnerének weboldalát illetve alkalmazását használja, az
alábbi
hivatkozáson
találhat
részletes
információt:
http://www.google.com/intl/hu/policies/privacy/partners/
A Facebook Pixel segítségével a Facebook nyomon tudja követni az Ön tevékenységét a
honlapunkon, amennyiben Ön regisztrált Facebook felhasználó. A Facebook az általa
megszerzett adatokat az egész Facebook hirdetési rendszerben használja és így kínál
lehetőséget remarketing hirdetési kampányokra. Tehát ezek a hirdetések nemcsak a
Facebook-on, hanem a Messenger-ben, illetve az Instagramon, illetve az Audience Networkon
is megjelenhetnek. A Facebook Pixelt nemcsak remarketing célokra használjuk, hanem arra
is, hogy a Facebook hirdetések, posztok sikerességét mérjük
A Facebook Pixel szolgáltatással kapcsolatos adatkezelésről és a Facebook sütijeiről az alábbi
weboldalon
tájékozódhat:
https://www.facebook.com/privacy/explanation
és
https://www.facebook.com/policies/cookies/.
Ha le akarja tiltani a Facebook Pixel-t, hirdetésblokkoló eszközöket kell igénybe vennie, mint
például Ghostery, AdBlock, stb. Meg is tudja tiltani személyes adatainak kezelését olyan
esetekben, amikor a Facebook, illetve külső partnerek marketing célból személyes adatait
kezelik, méghozzá úgy, hogy a Facebook fiókjában a megfelelő beállításokat választja ki.
A Google, illetve Facebook mint külső szolgáltató által elhelyezett cookie-k tiltása, törlése nem
érinti honlapunk használhatóságát.
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4. Hogyan ellenőrizheti, és hogyan tudja kikapcsolnia a sütiket?
A cookie-k bármikor törölhetőek az Ön készülékéről, a böngésző megfelelő beállításainak
kiválasztásával pedig általánosságban visszautasítható a cookie-k használata. Minden egyes
böngészőben (Explorer, Mozilla, Chrome, Safari stb.) illetve végfelhasználói készüléken (ha
Ön több gépet használ) külön-külön lehet a cookie-kat törölni, illetve letiltani.
A cookie-k használatának felhasználó általi tiltása általában nem akadálya a honlapunk
látogatásának, vagy az azon való böngészésnek. Felhívjuk azonban szíves figyelmét, hogy
néhány cookie viszont feltétlenül szükséges a web áruházunk egyes részelemeinek megfelelő
működéséhez, ezért ha az ilyen cookie-k használatát letiltja, vagy visszautasítja, illetve a már
eltárolt ilyen cookie-kat törli, az azt eredményezheti, hogy honlapunk nem működik teljes
körűen és bizonyos funkciói nem használhatóak megfelelően. A cookie-k alkalmazásának
tiltásával tehát Ön, mint látogató tudomásul veszi, hogy a cookie nélkül honlapunk működése
nem teljes értékű.
A cookie beállításokról az alábbi oldalakon olvashat részletesen:
Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/en-us/internet-explorer/delete-managecookies#ie=ie-11
Firefox:
https://support.mozilla.org/hu/kb/sutik-informacio-amelyet-weboldalak-tarolnakszami
Chrome:
https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=hu&co=GENIE.Platform%3DDesktop
Safari: https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=hu_HU
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