Cookie szabályzat
1. A sütikről általában
A sütik (cookie) kis adatcsomagok, amelyeket egy weboldal a látogató eszközén elhelyez. A süti
a háttérben tárolt adatok segítségével például gyorsabbá és kényelmesebbé teszi a honlap
használatát. Emellett használhatók arra is, hogy visszajelzést kapjunk arról, hogy a látogatók
hogyan használják a honlapunkat, milyen oldalainkat nézik meg, honnan érkeznek, mire
kattintanak stb.

2. Az általunk alkalmazott sütik bemutatása
Alapműködést biztosító sütik (session): Ezen sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését,
megkönnyítik annak használatát, és látogatóink azonosítása nélkül gyűjtenek információt a
használatáról. Ezek az elengedhetetlen sütik ahhoz szükségesek, hogy a látogatók
böngészhessék a weboldalt, zökkenőmentesen és teljeskörűen használhassák annak funkcióit és
a honlapon keresztül elérhető szolgáltatásokat. Az elengedhetetlen sütik nélkül weboldalunk
nem tud megfelelően működni, használata a böngészés elengedhetetlen része, amennyiben
ezeket a sütiket a látogató nem szeretné engedélyezni, abban az esetben arra kérjük ne használja
weboldalainkat. Ezen adatkezelés jogalapja a 2001. CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése, amely
szerint a szolgáltató a szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti azon személyes adatokat, amelyek
a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek.
Statisztikai célú sütik: Ezen sütik a weboldal használatáról részletesebb, elemzési célú
információszerzést tesznek lehetővé, így segítenek weboldalunk ügyfélfókuszú
továbbfejlesztésében.

3. A sütik beállításának ellenőrzése és letiltása
Látogatóinknak bármikor lehetősége van a weboldallal kapcsolatos sütikre vonatkozó
engedélyek kezelésére a Honlap alján található Süti beállítások menüpontra kattintva.
Ha nem szeretné, hogy a fentiekben írt információkat gyűjtsenek Önről weboldalunk
használatakor, az internetes böngészője beállításaiban részben vagy egészben kikapcsolhatja a
sütik használatát vagy módosíthatja a sütibeállításokat. A sütik kezelésére vonatkozó
útmutatókat egyes böngészők esetében az alábbi linken érheti el:
• https://support.mozilla.org/hu/kb/sutik-engedelyezese-es-tiltasa-amit-weboldak-haszn
• https://support.google.com/accounts/answer/61416?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl
=hu
• https://support.microsoft.com/hu-hu/help/17442/windows-internet-explorer-deletemanage-cookies
• https://support.microsoft.com/hu-hu/help/4468242/microsoft-edge-browsing-data-andprivacy-microsoft-privacy
• https://support.apple.com/hu-hu/guide/safari/sfri11471/12.0/mac/10.14

4. Harmadik féltől származó sütik
Az Esztetikakozmetika.hu használja a Google Analytics mellett a Google Adwords szolgáltatást
(Google Inc. 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA).
Továbbá Honlapunkon keresztül lehetőség van kozmetikánk Facebook oldalát is meglátogatni.
Ezen közösségi médium tőlünk független, és internetes adatgyűjtési gyakorlatára nincs és nem
is lehet semmilyen befolyásunk.
Amennyiben információhoz szeretne jutni az egyéb oldal adatfelhasználásával kapcsolatban
javasoljuk, hogy olvassa el az érintett oldalak felhasználási- és adatvédelmi feltételeit.

5. Automatizált döntéshozatal és profilalkotás
Adatkezelő nem alkalmaz automatizált döntéshozatalt és nem végez profilalkotást.

Jelen szabályzat értelmezésénél az adatvédelmi szabályzatunk rendelkezései is figyelembe
veendőek.

