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Honlap használati szabályzat és tájékoztató
Az oldalon a cookie-k használata a látogatók kényelmét, az oldal használatának minőségét javítják, illetve statisztikai
célokat szolgálnak. A weboldal látogatásával Ön hozzájárul a Cookie-k használatához is. Amennyiben nem szeretné, hogy
az weboldal Cookie-kat hozzon létre a számítógépén, kérjük hagyja el azt, vagy kapcsolja ki a Cookie-k engedélyezését a
böngészője beállításaiban. (lásd alább)

Mi az a cookie és miért van rá szükség?
A cookie egy kisméretű adattároló elem, amiben a weboldal bizonyos – a klienshez kifejezetten kötődő – információt tárol.
Rengeteg minden nem működik egy weboldalon cookie-k nélkül:

•
•
•
•
•
•

online fizetés
webáruházak kosárrendszerei
bármiféle belépés (ide értve a Facebook, Google.. etc logint, vagy egy blogon a hozzászólás céljából való
belépést)
videó site-ok beállításai
bizonyos esetben a mobil és az asztali verzió közötti váltás
stb.

Lehetővé teszik továbbá, hogy felismerje a weboldal a böngészőt, és így például alkalmazkodjon a mobil illetve asztali
megjelenéshez, illetve a kettő közötti átmenet biztosításában is szerepe lehet.
A cookie-k ezen kívül lehetőséget biztosítanak a weboldal tulajdonosának, hogy nyomon kövesse a látogatási
folyamatokat, és így a látogatási szokásokat figyelembe véve fejleszthesse az oldal tartalmát. Ezek az információk
veszélyt nem hordoznak, viszont hozzájárulnak az Ön által látogatott weboldal fejlődéséhez. Ezen esetben személyes
azonosításra alkalmas adatok nem tárolódnak.
Az oldal a látogatók tevékenységeit a Google Analytics segítségével gyűjti, ehhez cookie-k jönnek létre a számítógépén.
Az adatgyűjtés anonim módon történik, személyes azonosításra nem alkalmas. Az Analytics adatvédelmi szabályzatát és
tájékoztatóját itt éri el: https://support.google.com/analytics/answer/2838718?hl=hu
Az oldalon PHP session (munkamenet) működésével kapcsolatos cookie is létrejön. Ennek a segítségével tudja követni a
weboldal, hogy egy újabb aloldal meglátogatásakor még mindig Ön a látogató, és nem valaki más. Enélkül minden
oldallátogatása "idegenként" történne, ami azt vonja maga után, hogy a két aloldal meglátogatása között nem tudunk
megfelelően adatot továbbítani, ami sok esetben szükséges a működéshez. (általános példa a kosár, vagy egy kalkuláció
előző lépéseinek megjegyzése)
Az oldalon az addthis.com segítségével van lehetőség különféle szolgáltatásokon keresztüli oldal megosztásra (mint
Facebook, Google, email). Az addthis.com cookie-kat hoz létre az Ön számítógépén, amelyek az adatok gyűjtésében
vesznek részt. A pontos szabályzat itt olvasható: http://www.addthis.com/privacy
Amennyiben az oldal Adsense-t használ (online hirdetési szolgáltatás), az ahhoz kapcsolódó tájékoztató itt érhető
el: http://www.google.hu/intl/hu/policies/privacy/
A Facebook szintén használhat Cookie-kat abban az esetben, hogyha az oldalon bármilyen Facebook plugin használatban
van, vagy Like gomb van beépítve. Erről részletek: https://www.facebook.com/help/206635839404055
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Cookie típusok jellemzői
Nélkülözhetetlen cookie-k / Funkcionális cookie-k
Ezek szükségesek az oldal funkcióinak biztosítására - például belépés, webshop kosár... stb.
A funkcionális cookiek tiltásával az oldal bizonyos funkciói nem fognak megfelelőképpen működni.

Teljesítmény cookie-k
Az oldal használatáról gyűjtenek információt, illetve a felhasználó tevékenységéről. Személyes azonosításra nem
alkalmasak, de információt szolgáltatnak a böngésző típusáról, a monitor felbontásáról, a weboldal bejárásának módjáról.
Céljuk, hogy olyan adatokat szolgáltassanak a weboldal tulajdonosának, amelyekkel az oldal működését, minőségét
javíthatják.

Reklámcélú cookie-k
Céljuk, hogy a weboldalon megjelenő reklámok minél inkább a látogató igényeihez és érdeklődéséhez igazodjanak. Ilyen
cookie-kat csak azok az oldalak szolgáltatnak, amiken reklámok jelennek meg. (lásd például Adwords)

A cookie veszélyes?
Cookie-kat az oldalak 20 éve használnak, csak eddig nem értesült róla. Nélkülük a weboldalok funkcionalitásának
nagyrészét nem lehetne biztosítani. Amennyiben eddig nem volt ezzel problémája, jó esetben a jövőben sem várható. Az
EU-s szabályozás megköveteli, hogy a weboldal tulajdonos figyelmeztesse a látogatót a Cookie használatára, ugyanakkor
semmivel sem lett veszélyesebb a cookie-k használata, mint ezelőtt bármikor.
Cookiek nélkül nem biztosítható a web számtalan szolgáltatása, így szinte nincs weboldal, ami ne használná őket így vagy
úgy. Az esetek nagyrészében a cookiek semmilyen kritikus személyes adatot nem tárolnak és személyes azonosításra is
alkalmatlanok.
A cookie-ban általában a weboldallal kapcsolatos kisméretű, klienshez (böngészőhöz) kapcsolódó információk tárolódnak,
úgy mint például beállítások, vagy belépési adatok. Cookie nélkül nem fog tudni belépni szinte egy oldalon sem.
Amennyiben valakit odaenged a számítógépéhez, és a kedvenc blogjáról nem lépett ki, természetesen az illető visszaélhet
a lehetőséggel. Illetve valaki, aki a számítógépéhez hozzáfér, a cookiek megszerzésével esetleg kárt okozhat Önnek. Így
érdemes a számítógépet valamilyen formában védeni a külső hozzáféréstől.
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Cookiek tiltása
A cookie-kat a böngésző hozza létre, és tárolja, így a böngészőn belül van lehetőség a tiltásukra. Azt viszont figyelembe
kell venni, hogy a tiltott cookiekkal a megszokott weboldalaknál megvan az esély hogy nem fognak megfelelően működni.
A cookie-k letiltására vonatkozó információkat keresse a böngészője Súgójában.
Google Analytics tiltása böngésző pluginnel: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
Cookie-k tiltása Chrome böngészőben: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=hu
Cookie-k tiltása Firefox böngészőben: https://support.mozilla.org/hu/kb/sutik-engedelyezese-es-tiltasa-amit-weboldakhaszn
Cookie-k tiltása Internet Explorer böngészőben: http://windows.microsoft.com/hu-hu/windows-vista/block-or-allow-cookies
Részletek angol nyelven: www.aboutcookies.org

Adatkezelés időtartama
A regisztrált adatokat a regisztráció törléséig kezeljük. Egyéb, a honlappal kapcsolatban gyűjtött adatokat 60 napig
kezeljük.

Szerzői jogok
A www.fellowes.hu honlap a Fellowes Hungary Kft. kizárólagos tulajdona, annak részben, vagy egészben történő átvétele
kizárólag a Fellowes Hungary Kft. Előzetes engedélyével lehetséges.
A Fellowes Hungary Kft. Adatvédelmi szabályzata ezen a linken érhető el:
http://www.fellowes.hu/_site/download/altalanos_adatvedelmi_szabalyzat.pdf

