Tájékoztatás a “cookie”-k használatáról
Adatkezelési Szabályzatunk szerinti Adatkezelő az oldal alapvető működése, a jobb felhasználói élmény
és a testre szabott kiszolgálás érdekében a duplazzvelunk.com weboldalra látogatók és az ott regisztrált
felhasználók által használt eszköz böngészőjében kis adatcsomagokat, úgynevezett „cookie”-kat helyez el.
A cookie, vagy magyarul “süti” egy betűkből és számokból álló információcsomag, amit rendszerünk az
Látogató böngészőjének küld el azzal a céllal, hogy elmentse a Látogató bizonyos, a weboldal
használatával kapcsolatos beállításait – mint pl. nálunk a “_language” cookie, mely megjegyzi a weboldal
látogató által kiválasztott megjelenitési nyelvét – , és ezzel megkönnyítse a honlap használatát. A süti
továbbá alkalmas lehet arra, hogy statisztikai jellegű, esetünkben kizárólag a jelen weboldal
használatára vonatkozó információt gyűjtsünk a Látogatóinkról.
Ezen sütik nagy része nem tartalmaz személyes információkat, és nem alkalmas az egyéni felhasználó
azonosítására. Ilyen nálunk a “_csrf” cookie, mely hamis adatkérések elleni védelem, célja a weboldal
háttér-rendszerének biztonsága:
Egyesek sütik jellegüknél, céljuknál fogva olyan, titkositással védett egyéni azonosítót tartalmazhazhatnak,
amely Látogató azonosítást biztosítja az elvárt és szükséges működés érdekében (pl. az adott böngészési
folyamban a weboldalra felhasználóként történő bejelentkezéssel kapcsolatos kényelmi szolgáltatások
biztositása érdekében, mellyel minden esetben a Látogató rendelkezik). Ilyen nálunk az “_identity” cookie,
mely csak a belépett regisztrált felhasználóknál élesedik, élettartama a kilépésig tart. Egyebekben
azonositásra alkalmas sütiket jellemzően a regisztrációval történő böngészés során alkalmazunk, erről
bővebben az Adatkezelési Szabályzatunkban olvashatsz.
Honlapunk ideiglenes és állandó sütiket is alkalmaz: Az ideiglenes sütik csak egy adott munkamenet során
élnek, a munkamenet befejeződésével azok automatikusan törlődnek, mint például a működéshez
elengedhetetlenül szükséges ( háttér-technikai munkamenet avagy “session” jellegű ) sütik, melyek a
weboldalon történő navigálás és a weboldal funkcióinak működése érdekében természetszerűleg a
rendszer működésének részeként futnak. Az állandó sütik pedig mindaddig megmaradnak, amíg az érintett
azokat le nem törli. Ilyen nálunk a “dvsession” cookie, mely tartalmazza az adott vásárlási kosárhoz tartozó
munkamenet-azonositót, ezzel biztosítva, hogy az egyes böngészések során esetlegesen megváltozó
kosár-tartalom változások ne keveredjenek össze a következő látogatásnál az utolsó művelethez képest.
Az egyes sütik pontos élettartama az adott böngészőben tárolt sütik - jellemzően a böngésző beállitásai
közötti – megtekintésével hozzáférhető.
A legtöbb böngésző alapértelmezettként automatikusan endedélyezi, fogadja a sütiket, de ez általában
megváltoztatható, korlátozható, illetve tiltható a Látogató által használt böngésző beállaitásaiban.
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Továbbá Látogató törölheti a már elhelyezett sütiket a a böngészőjéből, azonban a cookie-k elutasítása
és / vagy törlése esetén a weboldal használhatóságát, funkcióinak megfelelő működését ez
befolyásolhatja.
Külső szolgáltatóktól, illetve egyéb harmadik felektől származó sütiket nem használunk, harmadik felek
webes felületeivel kapcsolatsan mi sem helyezünk el sütiket. A weboldal elhagyásakor – ide értve a
fizetési szolgáltatóink fizetési felületeire történő átirányitást is – azonban átkerül a kezünkből az
irányitás, és a felelősség is, nem vállalunk az oldal elhagyását követően felelősséget más vállalkozások
süti-használatáért. A fizetési szolgáltatóink vonatkozó házirendjeiről bővebben az Adatkezelési
Szabályzatunkban olvashatsz.
Végül pedig a jelen süti-házirendünkben foglalt szabályok alkalmazásához történő érinteti hozzájárulás
tényének megjegyzéséről pedig a "cookieconsent_status" sütink gondoskodik.
Cookie-k használatával kapcsolatos adatkezelésünk jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont, az Info tv.
5. § (1) bek. a) pontja, mint az érintetti kifejeztett hozzájárulása, valamint E-kertv. 13/A. § (4) bekezdése.
Fenntartjuk a jogot arra, hogy – Felhasználóink előzetes tájékoztatása mellett – változásokat vezessünk
be szabályzatainkban, mely minden esetben az aktuálisan hatályos jogszabályoknak való megfelelés
mentén a felhasználói élmény további fejlesztését célozza. A jelen szabályzat változásai külön előzetes
értesités nélkül irányadóak, új típusú cookie-k tárolása esetén rendszerünk újra rögziti a
“cookieconsent_status” cookie-t Látogatók hozzájárulásának megkérésével.
Amennyiben nem kíván sütiket tárolni, valamint a böngészője beállításaival sem szeretne foglalkozni,
javasoljuk weboldalunk (illetve bármely weboldal) inkognitó módban történő böngészését, ekként a
felkeresett webhelyek által használt cookie-k nem tárolódnak az eszközén.

Hatályos: 2021.11.10. – duplazzvelunk.com

