Tájékoztatás a Cookie fájl használatáról
Jelen tájékoztatás a cookie/süti használatáról a Himalaya Trans Kft. ÁSZF-el együtt érvényes.

A salaura.eu a következő célokra használja a süti/cookie fájlt:
Mik azok a cookie-k?
Többek között információt gyűjtenek, megjegyzik a látogató egyéni beállításait, felhasználásra
kerülnek pl. az online bevásárlókosarak használatakor, és általánosságban megkönnyítik a weboldal
használatát a felhasználók számára.
A cookie-k (sütik) nem tartalmaznak személyes információkat, és nem alkalmasak az egyéni
felhasználó azonosítására. A cookie-k (sütik) gyakran olyan egyéni azonosítót tartalmaznak - egy
titkos, véletlenül generált számsort - amelyet az Ön eszköze tárol. Néhány cookie (süti) a honlap
bezárása után megszűnik, néhány pedig hosszabb időre tárolásra kerül számítógépén.
Ezen sütik érvényességi ideje kizárólag az Ön aktuális látogatására vonatkozik, a munkamenet
végeztével, illetve a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a számítógépéről.
Kétféle cookie létezik:
 Az elsődleges cookie-kat a meglátogatott webhelyek hozzák létre. A webhely címsávában
látható.
 A harmadik féltől származó cookie-kat más webhelyek hozzák létre. Ezek a webhelyek
birtokolják a meglátogatott weboldalon látható tartalom bizonyos részét (például
hirdetéseket vagy képeket).
A COOKIE-K JOGSZABÁLYI HÁTTERE ÉS JOGALAPJA:
Az adatkezelés hátterét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény (Infotv.) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint A cookie-k
használatára vonatkozó jogi feltételeket megállapító módosított 2002/58/EC uniós irányelv
rendelkezéseit a magyar jogba az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény ültette át. A
hírközlési törvény egyértelműen rögzíti, hogy cookie-t elhelyezni, a cookie által gyűjtött személyes
adatokat felhasználni csak az érintett felhasználó világos és teljes körű tájékoztatását követő
hozzájárulása alapján lehet.
A salaura.eu honlapon történı navigálás közbeni cookie használata minden esetben:


elızetes tájékoztatás a fájl alkalmazásáról honlapunkon melyet megtagadhat vagy engedélyezhet



megfelelı tájékoztatáson alapuló,



határozott és



önkéntes.

Cookie módosítása, törlése, letiltása:
 Rákkattintás az oldal információk megtekintésére.


 Kiválasztani a cookie-t.




 Itt kiválaszthatja letiltja, eltávolítja.

Cookie használat megtagadása, módosítása:
Felhívjuk figyelmét, hogy mivel a sütik célja weboldal
weboldalunk
unk használhatóságának és folyamatainak
megkönnyítése vagy lehetővé tétele, a cookie
cookie-kk alkalmazásának megakadályozása vagy törlése
által előfordulhat, hogy felhasználóink nem lesznek képesek weboldalunk funkcióinak teljes körű
használatára, illetve hogy a weboldal a tervezettől eltérően fog működni böngészőjében.
Amennyiben Ön nem fogadja el a cookie
cookie-kk használatát, akkor bizonyos funkciók nem lesznek
elérhetőek az Ön számára. A cookie
cookie-kk törléséről bővebb tájékoztatást az alábbi linkeken találhat:
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=hu Chrome
https://support.microsoft.com/hu
//support.microsoft.com/hu-hu/help/17442/windows-internet-explorer-delete
delete-managecookies#ie=ie-11 Internet Explorer
https://support.mozilla.org/hu/kb/sutik
https://support.mozilla.org/hu/kb/sutik-informacio-amelyet-weboldalak-tarolnak
tarolnak-szami Firefox

