Weboldallal kapcsolatos adatvédelmi nyilatkozat és
adatkezelési szabályzat – tájékoztató

Weboldalunk címe:
http://eskuvography.hu.
aldomain címe:
http://ceremoniamester.eskuvography.hu

Általános Információk
A fenti weboldalainkon (továbbá weboldalak), oldalain és aloldalain megjelenő adatok,
információk kizárólag tájékoztatási célt szolgálnak, azok információiért, teljességéért,
pontosságáért felelősséget nem vállalunk.
A weboldalak megtekintésével, letöltésével a látogató elfogadja a weboldalakon elhelyezett
adatvédelmi nyilatkozatot. Amennyiben nem ért egyet a feltételekkel a weboldalt zárja be.
A weboldalak, illetve annak tulajdonosa(i) semmiféle felelősséggel nem tartozik a weboldal
használatából esetlegesen adódó károkért.

Cookie (süti) használat
Az anonim látogatóazonosító (cookie, süti) egy olyan egyedi - azonosításra, illetve
profilinformációk tárolására alkalmas - jelsorozat, melyet a szolgáltatók a látogatók
számítógépére helyeznek el. A cookie-k nem nem károsítják az Ön fájljait. A ilyen jelsorozat
nem képes a látogatót azonosítani, az csak a látogató gépének felismerésére alkalmas.
Az anonim azonosítók személyes adatbázissal nem kerülnek összekapcsolásra.
A cookie-k lehetnek „állandó” vagy „ideiglenes” cookie-k. Az állandó cookie-t a böngésző
egy meghatározott időpontig tárolja, feltéve, hogy azt a felhasználó korábban nem törli, az
ideiglenes cookie-t azonban a böngésző nem tárolja, az a böngésző bezárásával automatikusan
törlődik.
Annak érdekében, hogy weboldalak a lehető leghatékonyabban működjenek, cookie-kat
használunk. A cookie-k által a honlap felismeri a visszatérő felhasználókat, valamint lehetővé
teszik, hogy adatokat gyűjtsünk felhasználók viselkedéséről, például arról, hogy Ön melyik
országban csatlakozott weboldalunkhoz, milyen böngésző szoftvert és operációs rendszert
használ, mi az IP-címe, milyen oldalakat tekintett meg honlapunkon, mely funkciókat
használta.
Az adatokat honlapunk továbbfejlesztéséhez, látogatottságunk elemzéséhez,
reklámstratégiánkhoz használjuk fel.
1

Amennyiben a süti (cookie) elhelyezéséhez Ön nem járul hozzá, azt a saját böngészőjében
elvégzett beállítások (tiltás, visszavonás) útján teheti meg. Ebben az esetben ez bizonyos
szolgáltatások igénybevételét korlátozhatja vagy megakadályozhatja.

Kivel osztjuk meg a felhasználói adatokat? Hová továbbítjuk az adatokat?
Hirdetésekkel kapcsolatos információk:
Külső szolgáltatók, amilyen a Google, cookie-k használatával jelenítenek meg hirdetéseket, a
felhasználónak a webhelyet érintő korábbi látogatásai alapján. A Google által használt DART
cookie lehetővé teszi, hogy a Google és partnerei a hirdetéseket az Ön webhelyén és az
internet egyéb helyein végzett látogatásaik alapján jelenítsék meg a felhasználók számára.
A felhasználók kikapcsolhatják a DART cookie használatát, ha felkeresik a
hirdetésleiratkozási oldalt.
A szolgáltatásokkal kapcsolatos tájékoztatók a következő linkeken találhatóak:
Google Adwords
https://www.google.com/intl/hu/policies/privacy
Facebook
https://www.facebook.com/help/cookies
Doubleclick
https://www.google.com/intl/hu/policies/privacy
Google Analytics
https://www.google.com/analytics/terms/us.html

Hozzászólások
Az oldalon nem lehetséges a hozzászólás.

Melyek azok a személyes adatok, amiket gyűjtünk és milyen céllal gyűjtjük
ezeket?
Személyes azonosításra alkalmas adatokat nem gyűjtünk, kivéve, ha azokat Ön önként adja
meg.

Kapcsolatfelvételi űrlapon, e-maileken keresztül megadott adatok
A kapcsolatfelvételi űrlapok kitöltésével a felhasználó(k) hozzájárulnak az ott önként
megadott adatok kapcsolatfelvételi célú használatához, tárolásához. Az itt megadott adatokat
harmadik fél részére nem adjuk át.
A látogatók által beküldött kapcsolati űrlapok üzeneteit automatikus spamszűrő szolgáltatás
ellenőrizheti.
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Mennyi ideig őrizzük a személyes adatot? Milyen jogokkal rendelkezik a
felhasználó a saját adatai kapcsán?
A megadott adatokat akár korlátlan ideig is megőrizhetjük. A felhasználó kérheti ezen
személyes adatok teljes és végleges törlését.
Ez nem vonatkozik azokra az adatokra, amelyeket adminisztrációs, jogi vagy biztonsági
okokból kötelező megőriznünk.

Más honlapokról származó beágyazott tartalmak
A honlapon elérhető bejegyzések (ha vannak) külső forrásból származó beágyazott
tartalmakat (pl. videók, képek, cikkek stb.) használhatnak. A külső forrásból származó
beágyazott tartalmak pontosan úgy viselkednek, mintha meglátogattunk volna egy másik
honlapot. Ezek a webhelyek lehetséges, hogy adatot gyűjtenek a látogatókról, sütiket vagy
harmadik féltől származó követőkódot használnak, figyelik a beágyazott tartalommal
kapcsolatos felhasználói viselkedést, ha rendelkezünk felhasználói fiókkal és be vagyunk
jelentkezve az oldalra.

Kapcsolatfelvétel
Ha Önnek kérdése van jelen adatvédelmi nyilatkozat és adatkezelési szabályzat –
tájékoztatóval kapcsolatban, kérjük, lépjen kapcsolatba velünk a honlapokon található
elérhetőségek egyikén.
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