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A Cartamundi Sütikre Vonatkozó 
Szabályzata 

 

1 ÁLTALÁNOS 

1. A sütikre vonatkozó szabályzat (a továbbiakban „Sütikre Vonatkozó Szabályzat”) Weboldalunk (a 

továbbiakban a „Weboldal”), illetve a kísérő szolgáltatások (együttesen a továbbiakban „Services”) 

használatának részeként szabályozza a sütik és hasonló technológiák használatát. A folyamat 

végrehajtója adatkezelőként a Cartamundi Services NV, melynek székhelye: Visbeekstraat 22, 2300 

Turnhout, Belgium (a továbbiakban „mi”, miénk”) és amelyet 0877.568.403 számon a CBE 

(Crossroads Bank for Enterprises) jegyzett be a személyes adatok védelmére vonatkozó 

jogszabályokkal összhangban.  

2. A cookie-k olyan kicsi szövegfájlok, amelyeket egy eszköz merevlemezén tárolnak, és amelyek néha 

személyes adatokat tartalmazó információkat foglalnak magukba. Webhelyünk használata és/vagy 

Szolgáltatásaink igénybevétele során egyéb jellegű személyes adatokat is összegyűjtünk és 

feldolgozunk a sütik és hasonló technológiák segítségével. A további részletekhez Olvassa el 

Adatvédelmi Szabályzatunkat. 

3. Miután értesítést kapott a sütik és hasonló technológiák használatáról, és továbbra is használja 

Webhelyünket és/vagy igénybe veszi Szolgáltatásainkat vagy az „Elfogadom” gombra kattint, akkor 

azzal Ön elismeri, hogy alaposan átolvasta a Sütikre Vonatkozó Szabályzatot és fenntartás nélkül 

egyetért vele. Ahogy azt a Sütikre Vonatkozó Szabályzatban is ismertetjük, a sütikre vonatkozó 

beállításokat bármikor módosíthatja. 

4. Fenntartjuk a jogot a Sütikre Vonatkozó Szabályzat időről időre történő módosítására, 

kiegészítésére vagy cseréjére. Az ilyen jellegű módosításokra, kiegészítésekre vagy cserékre 

Webhelyünkön és/vagy Szolgáltatásainkon keresztül hívjuk fel a figyelmét. Amennyiben nem ért 

egyet ezekkel a módosításokkal, kiegészítésekkel vagy cserékkel, akkor javasoljuk, hogy küldjön 

nekünk e-mailt a kapcsolatfelvételi űrlapon keresztül. Amennyiben Webhelyünkön vagy 

Szolgáltatásainkon keresztül a módosításokról, kiegészítésekről vagy cserékről történő értesítést 

követő három (3) munkanapon belül nem kapunk semmilyen visszajelzést, akkor feltételezzük, hogy 

Ön elfogadta ezeket a módosításokat, kiegészítéseket vagy cseréket. 
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2 MELY SÜTIKET ÉS MIÉRT? 

1. Amikor ellátogat és/vagy használja Webhelyünket, akkor sütik elhelyezésével vagy hasonló 

technológiák alkalmazásával személyes adatokat gyűjtünk és dolgozunk fel Önről. Az ilyen jellegű 

sütik és a hasonló technológiák közé például az alábbiak tartoznak: 

Név Típus  Cél Tárolási 

időszak 

_ga  

 

Statisztikai 

 

Egy egyedi azonosítót rögzít, aminek 

segítségével azután a Google Analytics 
statisztikai adatokat hoz létre a látogatók 
webhelyhasználati szokásairól. 

2 évente 

vuid  

 

Statisztikai 

 

Egy egyedi azonosítót rögzít, aminek 

segítségével azután a helyben telepített 

Mautic statisztikai adatokat hoz létre a 

látogatók webhelyhasználati szokásairól. 

2 évente 

mautic_sessio

n_id  

 

Marketing Egy egyedi azonosítót rögzít, aminek 

segítségével azután a helyben telepített 

Mautic statisztikai adatokat hoz létre a 

látogatók webhelyhasználati szokásairól. 

1 év 

UUID#[xxxxx

x]{40}  

 

Marketing Egy egyedi azonosítót rögzít, aminek 

segítségével azután a helyben telepített 

Mautic statisztikai adatokat hoz létre a 

látogatók webhelyhasználati szokásairól. 

1 év 

 

2. Megakadályozhatja a sütik eltárolását vagy eltávolíthatja a már eltárolt sütiket, ha módosítja a 

beállításokat a böngészőjében. A webhely ezen beállításainak módosításához a használt böngészőben 

talál segítséget. Ne feledje, hogy, amennyiben letiltja a sütiket, akkor egy Webhely meglátogatásakor 

előfordulhat, hogy a Webhely bizonyos vagy összes funkciója nem fog megfelelően működni. 

• Internet Explorer: https://support.microsoft.com/en-gb/help/17442/windows-internet-

explorer-delete-manage-cookies  

• Microsoft Edge: http://windows.microsoft.com/en-gb/windows-10/edge-privacy-faq  

• Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en 

• Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-

preferences  

• Safari: https://support.apple.com/kb/PH21411?locale=nl_BE&viewlocale=en_US. 

Amennyiben személyes adatai feldolgozásával kapcsolatban panasza van, akkor bármikor felveheti 

velünk a kapcsolatot a kapcsolatfelvételi űrlapon keresztül. Amennyiben még mindig nem elégedett 

válaszunkkal, az esetben panaszt tehet az illetékes adatvédelmi hatóságnál, a Belga Magánéleti 

https://support.microsoft.com/en-gb/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
https://support.microsoft.com/en-gb/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
http://windows.microsoft.com/en-gb/windows-10/edge-privacy-faq
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en
https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences
https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences
https://support.apple.com/kb/PH21411?locale=nl_BE&viewlocale=en_US
https://cartamundi.com/en/contact/
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Bizottságnál (Belgian Privacy Commission). Bővebb információkért látogasson el a 

http://www.privacycommission.be weboldalra.  

 

http://www.privacycommission.be/

