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1.

Sütik felhasználási szabályzata
Társaságunk, a Belgiumban alapított BRIDGESTONE EUROPE NV/SA – bejegyzett
székhelye: Belgium, Kleine Kloosterstraat 10, 1932 Zaventem, cégjegyzékszáma: 0441 192
820 („BSEU”), az adatkezelő és a [weboldal] („Weboldal”) gazdája – „sütiket” használ, hogy
folyamatosan javítsa a weboldal látogatóinak nyújtott élményt. A sütik közvetlenül
javíthatják ezt az élményt (pl. azáltal, hogy megjegyzik a kiválasztott nyelvet vagy más
egyéni beállítást), vagy szükségesek lehetnek akár ahhoz is, hogy megfelelően és jogszerűen
nyújthassuk az Ön által igényelt szolgáltatásokat (pl. azáltal, hogy megjegyzik az Ön által
választott sütibeállításokat). Ezenfelül bizonyos sütik statisztikai információkat küldenek a
BSEU számára a weboldal használatáról, így megfelelően alkalmazkodva közvetett módon
támogatják az Ön igényeinek jobb kiszolgálását. A sütik lehetővé tehetik továbbá a
weboldalon található bizonyos további jellemzők használatát, például a weboldalon
keresztüli hozzáférésre tervezett alkalmazások révén.

1.1.

MIK AZOK A SÜTIK?
A sütik olyan, a böngésző által a számítógépére vagy más készülékére telepített, kis méretű
szöveges állományok, melyek segítségével egy weboldal látogatáskor felismerheti azt. Egy
olyan egyedi számsorból áll, mely megkülönbözteti a készülékét másokétól, miközben Ön
névtelen marad.
A sütiknek köszönhetően a BSEU gondoskodik például arról, hogy amikor legközelebb
ellátogat a weboldalára, az az Ön igényeinek megfelelően legyen beállítva. A sütik
segítségével a BSEU saját weboldala legnépszerűbb területeit is azonosítani tudja, mivel
lehetővé teszi, hogy a BSEU megismerje, mely oldalakat látogatják, és mennyi időt töltenek
el a látogatók azon az oldalon. Az ilyen adatok összegyűjtésével a BSEU úgy alakíthatja át a
weboldalát, hogy jobban tükrözze a látogatói igényeket, és ügyfélközpontúbb élményt
nyújthasson. Végül, a sütik segítségével elérhetővé válhatnak bizonyos harmadik féltől
származó alkalmazások, mint a közösségi oldalakkal való kapcsolat.

1.2.

MILYEN TÍPUSÚ SÜTIKET ALKALMAZHATUNK?
Weboldalainkon két típusú sütit alkalmazhatunk: „m unkam enet sütiket" és „állandó
sütiket". A munkamenet sütik átmenetiek, és csak a weboldalon töltött időre maradnak az
Ön készülékén. Az állandó sütik azt követően is a számítógépén maradnak, hogy a
böngészést befejezte.
Származásukat tekintve „saját sütik” és „külső sütik” szerint is osztályozhatjuk a
sütiket. A saját sütiket mi magunk közvetlenül helyezzük el a weboldalon, hogy lehetővé
tegyük a megszokott böngészést, javítsuk annak használhatóságát vagy eleget tegyünk a jogi
követelményeknek. A „külső sütik” olyan sütik, amelyeket az általunk kiválasztott
harmadik felek helyeznek el a weboldalon, hogy támogassák a weboldal bizonyos
szolgáltatásait.

Az általunk használt sütik m űködés szerinti feloszlásáról lásd az alábbi grafikont.
Süti típusa
Szükséges

Mire való?
Ezek a sütik szükségesek a weboldal
megfelelő működéséhez. Lehetővé teszik a
weboldalainkon történő navigációt és azok
funkcióinak használatát. Az ilyen típusú
sütik lehetővé teszik például, hogy eljusson
az egyik weboldalról a másikra, illetve
tárolják az űrlapok kitöltéséhez szükséges
információkat.

Hogyan hat a személyes
adataira?
Ezeket a sütiket automatikusan alkalmazza a
weboldal a munkamenet idejére vagy
hosszabb időre, attól függően, hogy mi a
céljuk. Mivel ezek ahhoz szükségesek, hogy
Ön a megszokott módon tudjon böngészni a
weboldalon, vagy megfeleljünk a jogi
követelményeknek, ezért nem tudja letiltani
őket. További részletek találhatók a
következő 1.7 pontban. Ha azt szeretné,

hogy ezek a sütik inkább ne települjenek
a készülékére, bármikor befejezheti a
weboldalon a látogatást.
Funkcionalitás

Analitika

Ezek a sütik rögzítik az Ön választásait a
kijelölt területeken, ahol megadja a
személyes
adatait
(például
a
felhasználónevét, a nyelvét vagy a
tartózkodási területét). Ezekkel a sütikkel
lehetővé válik, hogy a weboldal emlékezzen
az Ön által például a betűméreten,
betűtípuson vagy a weboldal más,
személyre
szabható
részein
végzett
módosításokra,
vagy
emlékezzen
a
böngészési előzményeire vagy arra, hogy
már járt a weboldalon.

Az ilyen sütik által gyűjtött információk
közé tartozhatnak az Ön látogatásával
kapcsolatban feldolgozott és a készülékéhez
kötődő technikai információk, miközben
Ön névtelen marad. Ön ebben az esetben
is dönthet úgy, hogy a felhasználásukhoz
nem járul hozzá, vagy manuálisan letilthatja
őket a beállításokban, viszont ez
befolyásolhatja a weboldalon tapasztalható
élményt.

Ezek külső sütik (pl. Google Analytics),
amelyek segítik annak megismerését, hogy
a látogatók hogyan viszonyulnak a
weboldalhoz (pl. megállapítani azt, hogy a
látogatók hogyan jutnak el a weboldalra,
milyen operációs rendszert használnak;
milyen
típusú
böngészővel,
mikor
történnek és mennyi ideig tartanak a
látogatásaik, mely oldalakat keresik fel;
milyen idősek, milyen neműek, és mi az
érdeklődési körük stb.).

Az ilyen sütik által gyűjtött információkat
nem kötjük azonosítható vagy azonosított
személyekhez, és főleg statisztikai célokra
használjuk fel őket. Lehetővé teszik, hogy a
BSEU jobban az adott látogatók igényeire és
elvárásaira
szabja
weboldalait
és
alkalmazásait. A felhasználásukhoz ebben az
esetben is hozzájárulást kérünk Öntől.

Esetenként ezeket a sütiket be lehet állítani
úgy, hogy megjegyezzék az Ön által
megosztott személyazonosításra alkalmas
adatokat, mint az Ön felhasználóneve vagy a
profilképe. Az ilyen személyes adatok
közlésekor az Ön hozzájárulását kérjük, de
legalábbis világosan tájékoztatjuk az
adatvédelmi szabályainkról. Ha úgy dönt,
hogy közli a személyes adatait, és konkrét
szolgáltatásokat igényel tőlünk, ezek a sütik
szükségesek lesznek ahhoz, hogy nyújtatni
tudjuk őket.

Külső
szolgáltatások

Ezek külső sütik, amelyek elhelyezése
mellett azért döntöttünk, hogy javítsuk a
weboldal használhatóságát (pl. biztosítsuk,
hogy
közvetlenül
a
weboldalon
használhassa a Facebook, Twitter stb.
közösségimédia-ikonokat, rátaláljunk Önre
a közösségimédia-platformokon, például a
Facebookon és az Instagramon keresztül,
vagy megállapítsuk az Ön földrajzi helyét,

Ezek a sütik rendszerint kötődnek az Ön
saját készülékéhez, de akár a személyes
adataihoz is, ha úgy döntött, hogy
szerepelteti őket az adott közösségimédiacsatornán. Ön mindenkor eldöntheti (akár
közvetlenül, akár közvetve az adott
szolgáltatás
igénylésekor),
hogy
a
felhasználásukhoz hozzájárul-e.

hogy adott esetben a legközelebbi
márkakereskedőhöz irányíthassuk).

A weboldalon használt egyes sütik céljaira, ezek szerepére és (ha tartós sütikről van szó) tárolási
idejére vonatkozó további információkat lásd a következő 1.7 pontban.

1.3.

HOGYAN
SZEREZZÜK
MEG
ALAPULÓ HOZZÁJÁRULÁST?

A

TÁJÉKOZTATÁSON

Amikor a weboldalra először belép, felkérjük egy üzenettel, hogy engedélyezze a funkcionális,
analitikai és külső szolgáltatásokhoz szükséges sütik használatát. Az ilyen sütik telepítése csak az
elfogadás után történik meg.
A szükséges sütik telepítése a készüléken abban a pillanatban megtörténik, amikor Ön belép a
weboldalra, mert a megfelelő működés tőlük függ.
A felszólító üzenetben megjelenik a Sütik felhasználási szabályzatára mutató hivatkozás arra az
esetre, ha szeretné jobban megismerni, hogy a sütiket hogyan kezeljük.
Az értesítési sáv a weboldalra tett következő látogatáskor már nem jelenik meg a képernyőn, de az
internet böngészője beállításain keresztül mindig fennmarad a lehetőség, hogy eltávolítsa a sütiket
(lásd 1.4).

1.4.

TILTAKOZÁS ÉS AZ ÖN JOGAI

A böngészőjének sütibeállításaiba nem avatkozhatunk be, és nem tilthatjuk le Ön helyett azokat a
sütiket, amelyek telepítéséhez először hozzájárult, vagy amelyek telepítése ahhoz szükséges, hogy a
weboldalon böngészhessen. Ön viszont bármikor megváltoztathatja a böngésző beállításait úgy,
hogy törölje a különböző típusú sütiket, vagy megakadályozza, hogy az Ön további beavatkozása
nélkül a készüléke eltárolja őket.
A „Súgó” menü közvetlenül a böngészőben ad tájékoztatást a sütikre vonatkozó beállítások
kezeléséről. Nézze meg, hogy működik ez az Ön böngészőjében:
•

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/hu-hu/help/17442/windows-internetexplorer-delete-manage-cookies

•

Mozilla Firefox: https://support.mozilla.com/hu/kb/sutik-informacio-amelyet-weboldalaktarolnak-szami?redirectlocale=en-US&redirectslug=Cookies

•

Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=hu

•

Safari: http://support.apple.com/kb/PH5042

•

Opera: http://www.opera.com/browser/tutorials/security/privacy/

1.5.

MI TÖRTÉNIK, HA VÁLTOZIK A SÜTIK FELHASZNÁLÁSI
SZABÁLYZATA?

A BSEU bármikor frissítheti ezt a szabályzatot. Amennyiben ez megtörténik, arról kiemelt értesítést
helyez el weboldalainkon és/vagy márkáink oldalain, így emlékeztetve Önt, hogy újra olvassa el. A
változások nem eredményezhetik a vonatkozó jog alapján Önt megillető jogok korlátozását.

1.6.

KÜLSŐ CÍMZETTEK ÉS ADATKEZELŐK

A BSEU nem cserél sütiket harmadik felek weboldalaival, vagy külső adatszolgáltatókkal. Ez alól
kivételt képeznek azok a BSEU-nak közvetlenül dolgozó harmadik felek, akik az ellenőrzése és
felügyelete alatt a weboldal szolgáltatásait biztosítják. Az Ön adatainak állandó biztonsága és
védelme érdekében a BSEU mindig ügyel arra, hogy az adatkezelőket kössék a szükséges szerződési
feltételek.
Jóllehet mi is felhasználhatunk külső sütiken keresztül gyűjtött információkat, felhívjuk a figyelmet
arra, hogy a külső sütiket a saját szolgáltatóik a saját szabályzataik szerint felügyelik.

1.7.

AZ ALKALMAZOTT SÜTIK ELLENŐRZÉSE

A böngészőjének beállításaiban ellenőrizheti a BSEU által alkalmazott sütik pontos listáját, ezek
élettartamát, lejáratát, a hozzájuk tartozó tartományt és/vagy nevet.
Itt egy rövid tájékoztatás arról, hogy az egyes böngészőkben hogyan lehet ezt megtenni:
https://www.wikihow.com/View-Cookies

