1. A HONLAPON TALÁLHATÓ SÜTIK (COOKIE-K) ALKALMAZÁSÁNAK
SZABÁLYAI
1.1 Cookie-k (magyarul: sütik)
A Szolgáltató a honlapjain ún. cookie-kat (magyarul: sütiket), illetve hasonló technológiai
megoldásokat használ. Ezekre az alábbiakban összefoglalóan, mint cookie-kra hivatkoztunk.
A cookie-k olyan kis adatcsomagok, melyeket a böngésző ment el a Felhasználó eszközére a
honlapok (webszerverek) kérésére. A weboldalak ezekben tárolják az ideiglenes, de számukra
fontos információkat, a honlapokon keresztül történő szolgáltatások nyújtására, Felhasználók
ezzel összefüggő azonosítására, a böngészési élmény javítására, a Felhasználók
érdeklődésének megfelelő, személyre szabott ajánlatok megjelenítésére, valamint a Honlapok
látogatottsági adatainak elemzésére.
Amennyiben HTML-formátumú e-mail üzeneten keresztül lépünk kapcsolatba Önnel, akkor ezek
tartalmazhatnak webjelzőket (web beacons) vagy ehhez hasonló technológiákat is, mint pl.
átlátszó GIF fájlok (clear GIF) vagy pixel tag-ek. Ezeket átlátszó GIF fájloknak (clear GIF) is
nevezik. Ezek visszajelzést nyújtnak arról, hogy megkapta, illetve megnyitotta-e az üzenetet, és
hogy adott esetben rákattintott-e az abban található linkre vagy más tartalomra. Ezek a
technológiák általában egy szabad szemmel nem látható képet helyeznek el az adott honlapon,
illetve e-mailben, és olyan információkat szolgáltatnak, mint például a megtekintésre használt
számítógépnek az IP-címe, a honlap vagy e-mail URL-je (címe) vagy egyéb azonosítója, a
megtekintés időpontja, az erre használt böngésző típusa, és az adott eszközön korábban
elhelyezett sütik azonosítója.
1.2 A cookie-k használatának szabályozása
Ön a böngészője beállításával bármikor tudja szabályozni a cookie-k használatát. Amennyiben az
Ön böngészője úgy van beállítva, hogy engedélyezi a cookie-kat, akkor az az Ön részéről a
cookie-k használatához és az ezzel járó személyes adatok kezeléséhez való hozzájárulásnak
minősül.
A legtöbb böngészőprogram alapbeállítása olyan, hogy engedélyezi a cookie-k használatát. A
leggyakrabban használt böngészők esetében a cookie-k beállításának módját a linkre kattintva
elérhető weboldalak ismertetik.
Apple Safari: https://support.apple.com/hu-hu/guide/safari/manage-cookies-and-websitedata-sfri11471/mac
Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=hu

Microsoft Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/hu-hu/windows-vista/block-orallow-cookies
Opera: https://www.opera.com/help/tutorials/security/privacy/
Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/hu/kb/sutik-engedelyezese-es-tiltasa-amitweboldak-haszn
Ha Ön a cookie-k használatát a böngészőben eszközölt beállításokon keresztül letiltja, akkor a
Honlapok vagy azok bizonyos funkciói elérhetetlenné vagy használhatatlanná válhatnak
mindaddig, amíg a cookie-k használatát nem engedélyezi újra, azaz a blokkolást nem oldja fel.
Bármikor lehetősége nyílik a beállítások, és ezáltal a cookie-k használatának módosítására, akár
a hozzájárulása visszavonására. Tájékoztató
Ön szintén a böngészőjében tudja megtekinteni és törölni azokat a cookie-kat, amelyek korábban
kerültek eltárolásra a számítógépén.
A Google Analytics által használt cookie-k esetében elérhető egy olyan, a Google által közzétett
böngésző-kiegészítés, amely használatával ezek a cookie-k letilthatóak. Erről részletes
információ a következő linken érhető el: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.
A Facebook által használt cookie-król, azok működéséről részletes információ a következő
linkeken érhető el:
https://www.facebook.com/business/help/471978536642445?id=1205376682832142
https://www.facebook.com/policies/cookies/
A fenti hivatkozásokon elérhető webhelyek, információk és kiegészítők (programok) teljesen
függetlenek az Orbico Hungary Kft-től, így ennek elérhetőségével vagy az azokon található
információkkal kapcsolatban az Orbico Hungary Kft tájékoztatást adni nem tud és felelősséget
sem vállal.
1.3 A Szolgáltató által használt cookie-k
A cookie-k egyfelől lehetnek „állandó” vagy „ideiglenes” cookie-k. Az állandó cookie-t a böngésző
egy meghatározott időpontig tárolja, feltéve, hogy azt Ön korábban nem törli, az ideiglenes süti
(cookie) azonban a böngésző becsukásával automatikusan törlődik.
A cookie-k másfelől lehetnek „saját” vagy „harmadik fél” cookie-k. A saját cookie-kat az Orbico
Hungary Kft honlapjai, míg a harmadik fél cookie-kat (lásd például a Google Analytics által
használt cookie-kat) az Orbico Hungary Kft használja, de tőle független szolgáltatók helyezik el,
tárolják a Felhasználó számítógépén vagy egyéb eszközén.
A Szolgáltató által használt cookie-k a weboldal funkcióinak biztosításához, a Tartalmak és
hirdetések személyre szabásához, közösségi funkciók biztosításához, valamint a weboldal
forgalmának elemzéséhez szükségesek. A cookie-k használata a kollekcio.nagyititka.hu aloldalon

állítható be (a “cookie beállítások” pont alatt), a megfelelő kapcsoló beállításával (amely
hozzájárulást jelent), illetve átkapcsolásával (amely nemleges választ jelent a hozzájárulás
tekintetében). Ezek a beállítások bármikor módosíthatóak, így a cookie-k tekintetében, azok
használata vonatkozásában adott hozzájárulás bármikor vissza is vonható. Kivételt képez ezalól
azon cookiek használata, amely nélkül a Honlap nem használható („elengedhetetlenül szükséges
cookiek”). A weboldal üzemeltetéséhez elengedhetetlenül szükséges (essential) cookie-k
használatához ugyanis nem szükséges külön hozzájárulás adása. Ön a weboldal használatával
fogadja el ezeknek a cookie-knak a használatát, hiszen ezek nélkül a weboldal nem
működtethető.
A weboldalon való böngészés folytatásával - a beállítások szerint - a cookie-k használatához való
hozzájárulás megadottnak tekintendő.
1.4 hirdetési- és célzó cookie
A hirdetési- és célzó cookie-k használatának célja egyfelől, hogy biztosítják, hogy a látogatóinkat
leginkább érdeklő, vagy számukra fontosnak tűnő hirdetéseket válasszuk ki és jelenítsük meg
számukra harmadik felek weboldalain, másrészt, a kampány teljesítményét is mérni tudjuk az
általuk megismert információk alapján. Ezen cookie-k segítségével jellemzően az
oldallátogatásokat, bizonyos meglátogatott aloldalak, munkamenetek, űrlapok látogatását,
időtartalmát, és a használt eszközt rögzítjük.
A honlap által használt hirdetési- és célzó cookie:
·

Doubleclick

Ezen cookie-k segítségével tudunk a személyre szabott ajánlatokat megjeleníteni különféle
weboldalakon elérhető hirdetési felületeken.
Érvényességi ideje változó, de legfeljebb a látogatástól számított 180 napig terjed.
A szolgáltatással kapcsolatos részletes tájékoztató a következő linken érhető el:
https://www.google.com/intl/hu/policies/privacy

A cookiek-ról részletes információ:
Saját cookie-k

Típusa/célja

Cookie neve

A honlap fő funkcióinak a
működése

- PRINGLES_SESSID
- DEVICE_ID

Érvényesség ideje További információk
Munkamenet

Ezek a cookie-k biztosítják a
honlap funkcióinak működését.

1.5 Adatkezelési tájékoztató
Adatkezelési szabályzat

•

•

A jelen Adatkezelési szabályzat kifejezett elfogadásával Ön hozzájárul ahhoz, hogy az
Adatkezelő a nyereményjáték ideje alatt az Ön által önkéntesen megadott személyes adatokat
kezelje és azt esetenként a nyereményjáték lebonyolításában közreműködő
adatfeldolgozóknak továbbítsa.
Ön bármikor jogosult tiltakozni az adatkezelésünk ellen, ha arra a mi indokolt jogos érdekünk
nyomán, vagy reklámozás céljából kerülne sor.

Mit jelent ez a ’hozzájárulás’?
Az alábbi adatokat az Ön hozzájárulása alapján kezeljük. A hozzájárulás meg nem adása Önre
nézve semmilyen hátrányt nem jelent. A hozzájárulását bármikor, ingyenesen és feltételek nélkül
visszavonhatja egy ilyen tárgyú e-mail küldésével a pringlesjatek@spicecommunication.hu címre.
Ilyen esetben a megadott adatait töröljük, és a nyereményjátékban való részvételét inaktiváljuk. A
hozzájárulás visszavonása nem fogja érinteni a visszavonás előtti adatkezelésünk jogszerűségét.
Milyen személyes adataimat és meddig kezelik?
A nyereményjátékban való részvétel céljából megadott adatait (vezetéknév, keresztnév, e-mail
cím, postacím, telefonszám), illetve az online regisztrációt követően automatikusan tudomásunkra
jutott adatokat (pl. IP cím, internetszolgáltató, operációs rendszer) a promóció lezártáig, a
nyertesek adatait pedig a nyeremény átvételéig kezeljük.
Tájékoztatjuk, hogy a nyeremények átvétele során a nyeremények átadásakor jogosultak vagyunk
ellenőrizni az Ön személyazonosságát, így esetenként az Ön személyi igazolványába, vagy
személyazonosításra alkalmas más fényképes igazolványába jogosultak vagyunk betekinteni. Az
ily módon történő adatkezelést azonban nyilvántartásainkban nem rögzítjük.
Tájékoztatjuk továbbá, hogy az adatkezelési időtartam az alábbiakban felsorolt adatfeldolgozóknak
történő továbbítás esetén sem haladja meg a jelen pontban foglaltakat.

Ki fogja kezelni az adataimat?
Az Orbico Hungary Kft. 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6 Gateway Office Park 3. 3. emelet ;
Adószám: 13014584-2-44; Cégjegyzékszám: 01-09-714677 (továbbiakban: Adatkezelő),
valamint az alábbi adatfeldolgozók:
Név és elérhetőség
Adatkezelési cél
Spice Communication Kft. (1022 Budapest Detrekő utca 12.)
E-mail: info@spicecommunication.hu
Telefon: +36 1 212 4487
GLS Hungary
E-mail: info@gls-hungary.com
Telefon: +36 29 88 66 70

nyereményjáték
lebonyolítása és microsite
fejlesztés
nyeremények nyertesek
(pótnyertesek) részére
történő kézbesítése

Milyen jogaim vannak az adatkezeléssel kapcsolatban?
Ön bármikor tájékoztatást kérhet a pringlesjatek@spicecommunication.hu e-mail címen, kérheti
továbbá az adatai helyesbítését, továbbítását egy másik adatkezelőhöz, felhasználásának
korlátozását és törlését. Panaszával a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz
(székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.; email: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: naih.hu), illetve bírósághoz fordulhat. További
információkért kérjük, hogy forduljon személyesen kollégánkhoz, vagy látogasson el a
www.lesaffre.hu oldalunkra!
Egyéb fontos tudnivalók
• Kérelmek intézése: a fent részletezett jogokkal Ön bármikor élhet, ehhez elegendő egy e-mailt
írnia nekünk a pringlesjatek@spicecommunication.hu címre. A kérelmeket a beérkezésétől
számított 1 hónapon belül intézzük; különösen bonyolult, vagy terjedelmes kérelem esetén ez
a határidő max. 2 hónappal meghosszabbodhat. Fontos tudni, hogy a kérelme teljesítését
megelőzően jogosultak vagyunk Önt azonosítani azért, hogy megakadályozzuk a jogosulatlan
kérelmek teljesítését. Megtagadjuk az intézkedést, ha a kérelme egyértelműen
megalapozatlan, túlzó vagy visszaélésszerű, illetve ha nem sikerült Önt megfelelően
beazonosítani. E tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos területre
vonatkozó tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben az
Adatkezelő költségtérítést állapít meg.
• Adatbiztonság: adatait csak saját (vírusvédelemmel, tűzfallal és erős jelszóval) ellátott,
biztonsági szolgálat által őrzött szervereken, míg a papíralapú iratokat kulccsal zárható,
tűzbiztos szekrényekben tároljuk. A szervereken rendszeres biztonsági mentéseket végzünk.
Az adatokhoz az Adatkezelő szervezetén belül is csak az illetékes munkatársak férhetnek
hozzá, azokat minden esetben titkosított formában továbbítjuk az adatfeldolgozók részére,
akikre ugyanúgy vonatkoznak szigorú adatbiztonsági elvárásaink.
• Az Ön felelőssége: kérjük, hogy a megadott adataiban bekövetkezett változást lehetőleg 3
napon belül jelezze felénk azért, hogy adatai naprakészek legyenek az adatbázisainkban.
o Az adatok helyességét nem ellenőrizzük, ezért kérjük, hogy minden esetben csak és
kizárólag a saját személyes adatait adja meg. A más nevében megadott személyes adatok
kezeléséből eredő jogsérelemért vagy kárért nem vállalunk felelősséget.
o Használjon biztonságos műszaki eszközöket, szoftvereket, hálózati kapcsolatokat és erős
jelszavakat, hogy illetéktelenek ne élhessenek vissza a személyes adataival. Kérjük, hogy
haladéktalanul jelezze felénk, ha bármilyen gyanús körülményt észlel a nálunk kezelt
adataival kapcsolatban.
o Felhívjuk szíves figyelmét, hogy az adatvédelmi jogszabályokban foglalt jogainak részletes
megismerése az Ön érdeke. Mivel a jogszabályok nyilvánosak és bárki számára
hozzáférhetőek, javasoljuk és kérjük, hogy ismerje meg az adatvédelmi jogszabályok Önre

•

vonatkozó rendelkezéseit (a jogszabály elérhető az alábbi kormányzati portálon:
https://magyarorszag.hu)
A Tájékoztató módosítása: A Tájékoztatót bármikor egyoldalúan módosíthatjuk – ilyen esetben
erről, a módosítás tényéről és lényegéről, valamint hatályba lépésének időpontjáról Önt
előzetesen tájékoztatni fogjuk. Az itt nem rendezett kérdésekben az Európai Unió 2016/679.
számú általános adatvédelmi rendelete (GDPR), valamint a vonatkozó magyar jogszabályok
irányadók. A Tájékoztatóra a magyar jog alkalmazandó.
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