ADATVÉDELMI NYILATKOZAT
A COOKIE-K HASZNÁLATÁVAL KAPCSOLATOS TÁJÉKOZTATÁS
Mi az a cookie?
Az Adatkezelő a honlap látogatása során úgynevezett cookie-kat (sütiket) használ. A cookie
betűből és számokból álló információcsomag, amit honlapunk az Ön böngészőjének küld
el azzal a céllal, hogy elmentse bizonyos beállításait, megkönnyítse a honlapunk használatát
és közreműködik abban, hogy néhány releváns, statisztikai jellegű információt gyűjtsünk a
látogatóinkról. A cookie-k (sütik) nem tartalmaznak személyes információkat, és nem
alkalmasak az egyéni felhasználó azonosítására. A cookie-k (sütik) gyakran olyan egyéni
azonosítót tartalmaznak - egy titkos, véletlenül generált számsort - amelyet az Ön eszköze
tárol. Néhány cookie (süti) a honlap bezárása után megszűnik, néhány pedig hosszabb időre
tárolásra kerül számítógépén.
A cookie-k jogszabályi háttere és jogalapja:
Az adatkezelés hátterét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint
az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi
CVIII. törvény rendelkezései jelentik. Az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. § (1) bekezdés a)
pontjával összhangban az Ön hozzájárulása.
A honlap által használt cookie-k főbb jellemzői:
RTB személyre szabott retargeting cookiek-k: A korábbi látogatók vagy felhasználók számára
a Google Display Hálózaton található egyéb webhelyeken való böngészés, illetve termékeivel
vagy szolgáltatásaival kapcsolatos kifejezések keresésekor jelenhetnek meg
A működéshez szigorúan szükséges cookie-k: Ezek a cookie-k a weboldal használatához
nélkülözhetetlenek, és lehetővé teszik a weboldal alapvető funkcióinak használatát. Ezek
hiányába az oldal számos funkciója nem lesz elérhető az Ön számára. Ezen típusú cookie-k
élettartama kizárólag a munkamenet idejére korlátozódik.
A felhasználói élmény javítását szolgáló cookie-k: Ezek a cookie-k információkat gyűjtenek a
felhasználó weboldalhasználatáról, például, hogy mely oldalakat látogatja leggyakrabban,
vagy milyen hibaüzenetet kap a weboldalról. Ezek a cookie-k nem gyűjtenek a látogatót
azonosító információkat, vagyis teljesen általános, névtelen információkkal dolgoznak. Az
ezekből nyert adatokat a weboldal teljesítményének javítására használjuk. Ezen típusú
cookie-k élettartama kizárólag a munkamenet idejére korlátozódik.

Amennyiben Ön nem fogadja el a cookie-k használatát, akkor bizonyos funkciók nem lesznek
elérhetőek az Ön számára. A cookie-k törléséről bővebb tájékoztatást az alábbi linkeken
találhat:

Internet Explorer:
http://windows.microsoft.com/en-us/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11
Firefox:
https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer
Chrome:
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en

Ennek ellenére ha a felhasználó úgy dönt, kikapcsolhatja a cookie-k engedélyezését ezen a(z)
www.allatorvosdunaharaszti.hu vagy más honlapokon. Ennek a leghatékonyabb módja, ha a
böngészőn belül beállítja, aminek a módja a böngésző Súgó részében található.

A LINKEK HASZNÁLATÁVAL KAPCSOLATOS TÁJÉKOZTATÁS
A honlapon külső internetes oldalakra (Facebook, Youtube) mutató kapcsolatok (linkek) is találhatók.
A honlapon elhelyezett linkkel hivatkozott, harmadik személy által fenntartott külső oldalak
tartalmáért a Mátyás Állatorvos Központ Kft. semmiféle felelősség nem terheli.

A HONLAPPAL KAPCSOLATOS TÁJÉKOZTATÁS
A portál html kódja a Mátyás Állatorvos Központ Kft.-től független, külső szerverről érkező és külső
szerverre mutató hivatkozásokat is tartalmaz. E hivatkozások szolgáltatói az ő szerverükre történő
közvetlen kapcsolódás miatt Felhasználói adatokat képesek gyűjteni.
Külső szolgáltató segíti a honlap látogatottsági és egyéb web-analitikai adatainak független mérését
(Google Analytics). A mérési adatok kezeléséről az adatkezelő tud részletes felvilágosítást nyújtani,
elérhetősége: http://www.google.com/analytics.
Felhívjuk a figyelmet, hogy a www.allatorvosdunaharaszti.hu honlap látogatásakor a Mátyás
Állatorvos Központ web-szervere automatikusan rögzít bizonyos adatokat a látogatásról (így például
az IP címet, hogy melyik oldalról történt oldalunk látogatása, a böngésző típusát, a megtekintett
oldalakat, a látogatás idejét és időtartamát).

