Cookie Tájékoztató
Az Ascendum Építőgépek Hungária Kft. ezúton tájékoztatja a http://www.ascendum.hu
honlap látogatóit az oldalon használt cookie-k típusairól.
A.

COOKIE-k

Az oldal bizonyos területein úgynevezett sütiket („Cookie”) használ. Az oldal a látogató
számítógépén vagy telefonján kis szövegfájlokat tárol el a látogatáskor. A Cookie-k
használata kényelmesebbé, hatékonyabbá teszi az oldal használatát.
1. A Cookie-k típusai:
I.
munkamenet Cookie: a munkamenet Cookie az oldal böngészése folytán
ideiglenesen aktiválódik, amíg a böngészés folyik. Amint a látogató bezárja a
böngészőt, minden munkamenet Cookie törlésre kerül.
II.
állandó Cookie: az állandó Cookie a látogató számítógépén marad a Cookieban meghatározott ideig. Az állandó Cookie minden esetben aktiválódik,
amikor a látogató meglátogatja az oldalt.
III.
saját (oldal) Cookie: a saját cookie-kat az oldal hozza létre, melyet a látogató
egy bizonyos időben meglátogat.
IV.
harmadik fél Cookie: a látogató meglátogat egy oldalt és a Cookie-t a másik
fél akitválja, a honlapon keresztül.
2. Az oldal a jelen pontban felsorolt Cookie-kat használja:
I.
szükséges Cookie: segítséget nyújtanak az oldalon történő eligazodásban,
megjegyzik az oldalon a látogató által végzett egyes műveleteket.
II.
oldal működésének hatékonyságát elősegítő Cookie: információt gyűjtenek
arról, hogy a látogató hogyan használja az oldalt, statisztikákat szolgáltat az
oldal használatáról.
III. használatot elősegítő Cookie: megjegyzik a látogató felhasználó beállításait,
ezzel megkönnyítik az oldalón való böngészést.
A látogató az oldal alján található Cookie kezelési nyilatkozat elfogadásával kifejezetten
hozzájárul, hogy az oldal Cookie-kat helyezzen el a számítógépén. Abban az esetben, ha a
látogató nem egyezik bele a Cookie-k használatába, előfordulhat, hogy az oldal nem
teljeskörűen fog működni.
3.
Cookie-k törlése/letiltása:
Mindegyik internetes böngésző lehetővé teszi a beállításai között, a Cookie beállítások
megváltoztatását. A Cookie-k törlése vagy alkalmazásuknak a tiltása esetén előfordulhat,
hogy az oldal nem megfelelően fog működni, illetve hogy a látogató nem tudja igénybe
venni az oldal minden funkcióját.
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4.
Cookie használathoz való hozzájárulás visszavonása:
Abban az esetben, ha a látogató hozzájárult a Cookie-k alkalmazásához, azonban egy
későbbi időpontban ezen hozzájárulását vissza kívánja vonni, azt böngészője Cookie
beállításai között bármikor megteheti.
A Cookie beállításokkal kapcsolatban a látogató által használt böngésző „segítség”
menüpontjában, valamint a böngésző leírásában érhető el bővebb információ.
B.

Google Analytics

Adatkezelő, harmadik fél (Google Inc.) szolgáltatásait is igénybe veszi a jelen weboldallal
kapcsolatos adatok elemzése céljából. A Google Analitycs cookie-kat, használ, melyek
célja, hogy segítse a weboldal használatának elemzése. A cookiek által generált, a
weboldal használatára vonatkozó információkat (beleértve a látogató IP-címét) a Google
egyesült államokbeli szervereire továbbítja és ott tárolja. A Google ezeket az
információkat a weboldal látogató által történő használatának értékelésére, a
weboldalon végrehajtott tevékenységekről szóló riportoknak a weboldalak üzemeltetője
(Adatkezelő) részére történő összeállítására, valamint a weboldalon végrehajtott
tevékenységekkel és az internethasználattal kapcsolatos egyéb szolgáltatások nyújtására
használja. A Google Analytics használata során a látogató böngészője által továbbított IP
címet nem kerülnek összevetésre a Google más adataival.
Látogató a Google Analytics által használt cookie-k használatához adott
hozzájárulásának visszavonását böngészője Cookie beállításai között bármikor
megteheti.
C.

A Cookie tájékoztató időbeli hatálya

Jelen tájékoztató 2016. július 19. napjától hatályos. Az Ascendum Építőgépek Hungária
Kft. fenntartja magának az Cookie tájékoztató módosításának jogát. (A tájékoztató
módosítását Ascendum Építőgépek Hungária Kft. a honlapján teszi közzé, az esetleges
módosítások csak a közzétételt követően hatályosak.)
Budapest, 2016. július 19.
Ascendum Építőgépek Hungária Kft.
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