
Adatkezelési tájékoztató

Kedves Látogató!
Az elején megpróbálom a saját szavaimmal, közérthetően leírni, hogy milyen adatok szükségesek Öntől, és miért.

 A vásárlás során a számla kiállításához szükség van a "Név+cím" párosra. Ezenfelül az elérhetőségre, mert lehetnek dolgok, amit meg
kell beszélnünk a vásárlással, vagy teljesítéssel kapcsolatban.

 Ezeket az adatokat a webáruház tárolja. A tárhelyszolgáltató szerverén vannak fizikailag. Amennyiben regisztráció is történt, a jelszó
titkosítva van, melyet senki sem tud visszafejteni. Ha a vásárlás regisztrációval történt, akkor Önnek lesz egy fiókja, ahol az adatait
megtekintheti, módosíthatja és amennyiben úgy dönt, egy kattintással törölheti is. Minden adata örökre törölve lesz, ez a mozzanat
nem visszafordítható. Kérésére én is el tudom a fiók törlését végezni, melyről értesítést küldök. Ezzel együtt a tárhelyről is törlődik az
információ. Amennyiben vendégként vásárolt, és szeretné a vásárlási előzményeket és a megadott adatokat törölni, úgy kérem, írjon
egy emailt erre a címre: info@trefasajandekok.hu. A törlésről visszajelzek Önnek.

 Ha személyes átvétel megjelöléssel vásárolt, akkor futárcég nem kapja meg az adatait. Ha kézbesítést választott, akkor vagy a
Foxpost Zrt, vagy a Magyar Posta részére továbbításra kerülnek a postázási adatai, telefonszáma és email címe. Az elérhetőségek
megadására azért van szükség, mert ezen keresztül értesíti Önt a futár a várható kézbesítésről.

Ezen felül semmilyen harmadik félnek, (tehát pl. marketing cég, vagy hírlevél küldő cég) nem lesz továbbítva semmilyen
adata.

Amennyiben hitelkártyával vásárol, a kártyaadatok megadása a bank szerverén történik, tehát nekünk erre semmilyen rálátásunk
nincsen. Erről Ön is meggyőződhet az átirányítások figyelemmel kísérésével.

 Ennyi lenne bevezetésképpen, a következő sorok kicsit hivatalosabbak lesznek. Ha kérdése van, kérem telefonáljon, vagy küldjön
emailt.

Adatkezelő neve, elérhetőségei
 Az adatkezelő megnevezése: Szőke László egyéni vállalkozó (a továbbiakban: Adatkezelő)

 Az adatkezelő levelezési címe: 1023 Budapest, Árpád fejedelem útja 40-41.
 Az adatkezelő e-mail címe: info@trefasajandekok.hu

 Az adatkezelő telefonszáma: +36 30 949 3316
 Honlap: https://trefasajandekok.hu/

A jelen adatvédelmi nyilatkozat (továbbiakban: nyilatkozat) tartalmazza a Magento rendszerben működő webáruházban
megvásárolható termékekkel összefüggő megrendelések teljesítése, szolgáltatások nyújtása és a hírlevelek kiküldése keretében
végzett, személyes adatok kezelésére vonatkozó szabályokat, valamint az adatkezelésre vonatkozó tájékoztatást. A szolgáltatás
használatának megkezdésével a felhasználók elfogadják a jelen Nyilatkozat feltételeit, amely folyamatosan elérhető a webáruház
oldalán. Az üzemeltető magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Amennyiben látogatónknak olyan kérdése
lenne, mely jelen közleményünk alapján nem egyértelmű, kérjük írja meg nekünk és megválaszoljuk azt.

  
Adatkezelési alapelvek

  
Az üzemeltető számára alapvető cél a látogatók személyes adatainak védelme, kiemelten fontosnak tartja a felhasználók információs
önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. Az üzemeltető látogatók személyes adatait bizalmasan kezeli és megtesz minden olyan
biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja. Az alábbiakban ismertetjük adatkezelési
alapelveinket, bemutatjuk azokat az elvárásokat, melyeket az üzemeltető saját magával, mint adatkezelővel szemben megfogalmazott
és betart. Az üzemeltető adatvédelmi koncepciója a tájékoztatáson alapuló önkéntes beleegyezésen nyugszik, melynek
megvalósítására a szolgáltatás használatának minden fázisában törekszik. Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az
adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény;
A személyes adatok kezelése vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról az Európai
Parlament és az Európai Unió Tanácsa 2016/679 rendelete (GDPR) (Katt ide!)
A Strasbourgban, 1981. január 28-án kelt, az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során szóló, az 1998. évi
VI. törvénnyel kihirdetett Egyezmény;
Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről
szóló 2001. évi CVIII. törvény;
2011. évi CXII. törvényaz információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról     ( Infotv.) Katt ide!

A webáruházban adatkezelést az üzemeltető végez, harmadik fél részére személyes adatokat nem ad ki, csak az érintett előzetes és
kifejezett hozzájárulása alapján. A megrendelés elküldésével a személyes adatok kiszállító cég irányába történő továbbításához a

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=celex%3A32016R0679
http://www.naih.hu/files/Infotv-2014-03-15--2-.pdf


vásárló kifejezetten hozzájárul.  A webáruházban gyűjtött személyes adatokat más forrásból származó adatokkal az adatkezelő nem
kapcsolja össze. Harmadik országba (külföldre) az üzemeltető felhasználói adatokat nem továbbít. A webáruház oldalán az üzemeltető
különleges adatot (a faji eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos
vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre, a
szexuális életre vonatkozó adat, valamint a bűnügyi személyes adat) nem gyűjt  a felhasználóiról. A webáruház látogatói a
szolgáltatást önkéntesen használják. Tudomásul veszik, hogy a webáruházban a rendelés csak regisztráció után adható le.
Amennyiben törvényi felhatalmazás alapján az üzemeltető köteles a megkereső hatóság részére személyes adatot kiadni, és annak
minden feltétele adott, úgy a kérésnek eleget tesz. Ezt a szolgáltatás látogatója és igénybe-vevője (felhasználó) tudomásul veszi, ezzel
kapcsolatban kifogást nem fog emelni. Az üzemeltető az egyes felhasználók adatmódosítási, adatkérési, adattörlési, adatkezelési
tájékoztatási kérdéseit fogadja, és a lehető leghamarabb, de legkésőbb 30 napon belül válaszol. A webáruházban előfordulhatnak
linkek más, külső oldalakra. Az üzemeltető nem felelős más weboldalak adatkezelési gyakorlatával kapcsolatban. Jelen nyilatkozat
csak az üzemeltető által működtetett webáruházra vonatkozik. 

A honlap látogatók technikai jellegű adatainak rögzítése, az adatkezelés célja:
 

Az adatmentésnek csak és kizárólag technikai jellegű célja van, mely a rendszer folyamatos működéséhez elengedhetetlen.  A
naplóállományok elemzése során felmerült adatokat más információval az üzemeltető nem kapcsolja össze, a felhasználó
személyének azonosítására nem törekszik. A kért adatok csupán a megrendelés teljesítéséhez szükségesek.

 
Vásárló regisztráció:

Amennyiben a felhasználó vásárolni szeretne a webáruházban, úgy az első vásárlás alkalmával meg kell adni a vásárláshoz
szükséges adatokat is, így a vásárló számlázási és szállítási adatait, telefonszámát, e-mail címét, a kapcsolattartó nevét, valamint a
későbbi belépéshez szükséges jelszavát. A regisztrációt e-mailben visszaigazolja a rendszer. A vásárló köteles az általa megadott
jelszót bizalmasan kezelni. Amennyiben az azonosítás során a vásárló egyedi azonosítója és jelszava helyes megadását követően a
vásárló adatai arra jogosulatlan harmadik személy birtokába kerültek, az ebből eredő károkért, illetve hátrányokért az Adatkezelő
felelősséget nem vállal. A felhasználók e-mail címük megadásával hozzájárulnak ahhoz, hogy a szolgáltató technikai jellegű üzenetet
küldjön számukra. A regisztrált adatokat az üzemeltető a vásárló kérelemre törli a rendszerből. A törlési kérelem biztonsági okokból
csak akkor lesz érvényes, ha a törlési kérelmet a felhasználó e-mailben megerősíti, így elkerülhető, hogy valaki más szándékosan
vagy tévedésből mást töröljön a regisztrációs adatbázisból. 

A megrendeléssel és a számlázással kapcsolatos adatkezelés

Az adatkezelés jogszabályi háttere és jogalapja:

Az adatkezelés hátterét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) és a
számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (Sztv.) rendelkezései jelentik. Az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontjával
összhangban az Ön hozzájárulása, valamint – hozzájárulása visszavonása esetén – az Infotv. 6 § (5) bekezdése a) pontja alapján az
Adatkezelőt terhelő, Sztv-ben megfogalmazott jogi kötelezettség teljesítése.

Az adatkezelés célja:

A jogszabályoknak megfelelő számla kiállítása és a számviteli bizonylat-megőrzési kötelezettség teljesítése. Az Sztv. 169. § (1)-(2)
bekezdése alapján a gazdasági társaságoknak a könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot
meg kell őrizniük.

A kezelt adatok köre:

Név, cím, e-mail cím, telefonszám.

Az adatkezelés időtartama:

A kiállított számlákat az Sztv. 169. § (2) bekezdése alapján a számla kiállításától számított 8 évig meg kell őrizni. Tájékoztatjuk arról,
hogy amennyiben a számla kiállításához adott hozzájárulását visszavonja, az Adatkezelő az Infotv. 6. § (5) bekezdés a) pontja alapján
jogosult a számla kiállítása során megismert személyes adatait 8 évig megőrizni.

Az áruszállításhoz kapcsolódó adatkezelés

Az adatkezelés jogszabályi háttere és jogalapja:

Az adatkezelés hátterét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.)
előírásai jelentik. Az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontjával összhangban az Ön hozzájárulása.



Az adatkezelés célja:

Az áruszállítás esetében az adatkezelés célja az, hogy a megrendelt árut az Ön igényéhez alkalmazkodva szerződéses partnerünk
közreműködésével kiszállítsuk az Ön számára.

A kezelt adatok köre:

Név, cím, e-mail cím, telefonszám.

Az adatkezelés időtartama: az Adatkezelő az adatokat a megrendelt áru kiszállításának időtartamáig kezeli.

A regisztrációval együtt járó adatkezelés

Az adatkezelés jogszabályi háttere és jogalapja:

Az adatkezelés hátterét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) és a
Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) jelentik. Az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontjával
összhangban az Ön hozzájárulása.

Az adatkezelés célja:

A regisztráció során megadott adatok tárolásával az Adatkezelő kényelmesebb szolgáltatást tud biztosítani (pl. az érintett adatait újabb
vásárláskor nem kell ismét megadni)

A kezelt adatok köre:

Az adatkezelés során az Adatkezelő az Ön nevét, lakcímét, telefonszámát, e-mail címét, a megvásárolt termék jellemzőit és a vásárlás
időpontját kezeli.

Az adatkezelés időtartama: a hozzájárulásának visszavonásáig.

További adatkezelések

Amennyiben az Adatkezelő további adatkezelést kíván végezni, akkor előzetes tájékoztatatást nyújt az adatkezelés lényeges
körülményeiről (adatkezelés jogszabályi háttere és jogalapja, az adatkezelés célja, a kezelt adatok köre, az adatkezelés időtartama).

Tájékoztatjuk Önt arról, hogy a hatóságok törvényi felhatalmazáson alapuló, írásbeli adatkéréseit az Adatkezelőnek teljesítenie kell. Az
Adatkezelő az adattovábbításokról az Infotv. 15. § (2)-(3) bekezdésével összhangban nyilvántartást vezet (mely hatóságnak, milyen
személyes adatot, milyen jogalapon, mikor továbbított az Adatkezelő), amelynek tartalmáról kérésére az Adatkezelő tájékoztatást
nyújt, kivéve, ha a tájékoztatását törvény kizárja.

Adatfeldolgozó igénybevételéről és az adatkezeléshez kapcsolódó tevékenységükről
 A személyes adatok tárolására irányuló adatfeldolgozás (Tárhelyszolgáltató)

 Az adatfeldolgozó megnevezése: Dima.hu Kft.
 Az adatfeldolgozó elérhetőségei: 

 Cím: 4026 Debrecen, Honvéd u. 1/A 1/1.
 Email: info@dima.hu

 Telefon: 06-52-322-121
 Mobil: 06-30-661-3609

 Fax: 06-52-500-312

Az Adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött írásbeli szerződés alapján a személyes adatok tárolását végzi. A személyes adatok
megismerésére nem jogosult.

Az áruszállítással összefüggő adatfeldolgozói tevékenység
 Az adatfeldolgozó megnevezése: Foxpost Zrt

 Az adatfeldolgozó székhelye: 3200 Gyöngyös, Batsányi János utca 9.
 Az adatfeldolgozó telefonszáma: +36-1-999-0369

 Az adatfeldolgozó e-mail címe: info@foxpost.hu

Az Adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött írásbeli szerződés alapján közreműködik a megrendelt áru kiszállításában. Ennek során az
Adatfeldolgozó a vevő nevét, címét és a telefonszámát a megrendelt áru kiszállításának időtartamáig kezelheti, ezt követően
haladéktalanul törli.



Az adatfeldolgozó megnevezése: Magyar Posta Zártkörűen Működő Részvénytársaság
 Az adatfeldolgozó székhelye: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.

 Az adatfeldolgozó telefonszáma: +36-1/767-8200
 Az adatfeldolgozó e-mail címe: ugyfelszolgalat@posta.hu

Az Adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött írásbeli szerződés alapján közreműködik a megrendelt áru kiszállításában. Ennek során az
Adatfeldolgozó a vevő nevét, címét és a telefonszámát a megrendelt áru kiszállításának időtartamáig kezelheti, ezt követően
haladéktalanul törli.

Az adatfeldolgozó megnevezése: Clicky web analytics
 Tárolt adatok: IP cím,belső linkekre ugrás, küldő oldal, böngésző, Op. rendszer, képernyő felbontás

 Beazonosítható adatot nem szerez meg és nem tárol.
 A statisztika 90 napig elérhető

  

Adatbiztonsági intézkedések

Az Adatkezelő kijelenti, hogy megfelelő biztonsági intézkedéseket hozott annak érdekében, hogy a személyes adatok védje a
jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen
megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

Az adatkezelés során Önt megillető jogok

a tájékoztatáshoz való jog,
az adatok helyesbítéséhez való jog,
az adatok törléséhez való jog,
az adatok zárolásához való jog,
a tiltakozás joga.

Ön az adatkezelés időtartamán belül tájékoztatást kérhet az Adatkezelőtől a személyes adatai kezeléséről. Az Adatkezelő a kérelem
benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül írásban, közérthető formában tájékoztatja Önt a kezelt
adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá – amennyiben az adatok továbbítására is sor került – arról, hogy
kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat.

Ön az adatkezelés időtartamán belül kérheti, hogy az Adatkezelő a személyes adatait helyesbítse. A kérésének az Adatkezelő
legkésőbb 15 napon belül eleget tesz.

Önnek lehetősége van a személyes adatainak törlését kérni, amelynek az Adatkezelő legkésőbb 15 napon belül eleget tesz. A törlés
joga nem terjed ki arra, ha az Adatkezelőt törvény kötelezi az adatok további tárolására, illetve arra az esetre, sem ha az Infotv. 6. § (5)
bekezdésével összhangban az Adatkezelő jogosult a személyes adatok további kezelésére (így például a számlázással
összefüggésben).

Ön kérheti, hogy az Adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha az adatok végleges törlés sértené az érintett jogos érdekeit. Az így
zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az a cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

Ön tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen,

ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az
Adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén és
az Infotv. 6. § (5) bekezdésében foglalt esetben;

 ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása – az Ön hozzájárulása nélkül – közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás
vagy tudományos kutatás céljára történik.

 Az Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak
megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről Önt írásban tájékoztatja. Ha az adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás
vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 25 napon belül írásban vagy az érintett hozzájárulásával
elektronikus úton közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait.

Jogorvoslati lehetőségek
 Amennyiben Ön szerint az Adatkezelő megsértette valamely, az adatkezelésre vonatkozó törvényi rendelkezést, vagy nem teljesítette

valamely kérelmét, akkor vélelmezett jogellenes adatkezelés megszüntetése érdekében a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóság vizsgálati eljárását kezdeményezheti (levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5., e-mail:
ugyfelszolgalat@naih.hu).

https://clicky.com/terms


Tájékoztatjuk emellett arról is, hogy az adatkezelésre vonatkozó törvényi rendelkezések megsértése esetén, vagy ha az Adatkezelő
nem teljesítette valamely kérelmét, akkor az Adatkezelővel szemben bírósághoz fordulhat.

Cookie használatról bővebben:

Azoknak a weboldalnak, amelyek az Európai Unió országain belül működtetnek, cookie-k használatához, és a felhasználó
számítógépén vagy egyéb eszközén történő tárolásához a felhasználók hozzájárulását kell kérniük. Az alábbiak során
tájékoztatjuk Önt az általunk használt cookie-król és a használatuk céljáról. 

A cookie-k kis adatfájlok, amelyeket a böngésző helyez el a felhasználó számítógépén vagy eszközén. Többek között információt
gyűjtenek, megjegyzik a látogató egyéni beállításait, és általánosságban megkönnyítik a weboldal használatát a felhasználók számára.
A sütik önmagukban nem gyűjtik a számítógépen vagy a fájlokban tárolt adatokat. Olvassa el figyelmesen az alábbi tájékoztatót
további információkért, hogyan gyűjtjük az információt, amikor Ön ezt a weboldalt használja.

A cookie-k típusai

Munkamenet cookie: ezek a cookie-k ideiglenesen aktiválódnak, amíg a böngészés folyik. Azaz, attól a pillanattól, amikor a
felhasználó megnyitja a böngésző ablakot, addig a pillanatig, amíg be nem zárja azt. Amint bezárul a böngésző, minden
munkamenet cookie törlődik.
Állandó cookie: ezek a cookie-k a felhasználó eszközén maradnak a cookie-ban meghatározott ideig. Minden alkalommal
aktiválódnak, amikor a felhasználó meglátogatja a weboldalt.
Saját cookie: ezeket a cookie-kat az a weboldal hozzá létre, amelyet a felhasználó egy bizonyos időben éppen meglátogat.
Harmadik fél cookie: amikor egy felhasználó meglátogat egy oldalt, egy másik fél aktiválja a cookie-t a honlapon keresztül.

Milyen sütiket használunk és miért?

Feltétlenül szükséges cookie: ezek a cookie-k segítséget nyújtanak honlapon történő mozgásban, megjegyzik a felhasználó
egyes oldalakon végzett műveleteit. Ezen  cookie-k nélkül a szolgáltatások nem működnének. Ezek a cookie-k nem tárolnak olyan
adatokat a felhasználóról, hogy milyen oldalakat nézett meg az interneten, vagy amelyeket marketing célból lehetne felhasználni.

 A feltétlenül szükséges cookie-kat az alábbiakra használjuk:
 –  Emlékszik a begépelt információkra a megrendelések oldalain, amikor a felhasználó különböző oldalakra navigál a böngészés

ideje alatt;
 –  Emlékszik a megrendelt termékekre, szolgáltatásokra, miután kijelentkezik a weboldalról;

 –  Felismeri a felhasználót, ha bejelentkezik a weboldalunkra;
 –  Meggyőződik róla, hogy a felhasználó megfelelő szolgáltatáshoz kapcsolódik, miután néhány dolgot módosítottunk a weboldal

működésén
 –  Elirányítja a felhasználót különböző szolgáltatások applikációihoz, vagy speciális szerverekhez.

Ezen cookie-k elfogadása feltétele honlapunk megfelelő használatának, így ha a felhasználó kikapcsolja ezeket a cookie-kat, nem
tudjuk garantálni weboldalunk megfelelő működését, illetve a megfelelő biztonságot oldalunk használata során.

Teljesítményt biztosító cookie-k: információkat gyűjtenek arról, hogy a felhasználó hogyan használja weboldalunkat (pl. milyen
oldalakat tekint meg, illetve tapasztal-e valamilyen hibát). Ezek a cookie-k nem gyűjtenek információt, amelyek alapján
azonosítható a felhasználó, és azért használjuk, hogy javítani tudjuk a honlapunk működését, megértsük a vevőink érdeklődését,
és mérjük, milyen hatékonyak a hirdetéseink.

 A teljesítményt biztosító cookie-kat az alábbiakra használjuk:
 –  Web elemzések (Analytics): statisztikákat szolgáltat arról, hogy használják weboldalunkat

 –  Hirdetések válaszolási aránya: megmutatja, hogy milyen hatékonyak a hirdetéseink, beleszámítva azokat, amelyek a mi
oldalunkra mutatnak.

 –  Hiba menedzsment: segít nekünk, hogy fejlesszük a weboldalunkat a felmerülő hibák mérésével.
 –  Design-ok tesztelése: weboldalunk különböző megjelenésű verzióinak teszteléséhez. A fenti cookie-k közül néhányat harmadik

fél használ, esetlegesen további információkért keresse fel ezen partnerek weboldalán található titoktartási leírásokat.
A honlapunk használatával elfogadja a Teljesítményt biztosító cookie használatát. Ezen cookie-k elfogadása  feltétele honlapunk
megfelelő használatának. Ha a felhasználó kikapcsolja ezeket a cookie-kat, nem tudjuk garantálni weboldalunk megfelelő
működését, illetve a megfelelő biztonságot oldalunk használata során.

Használatot elősegítő cookie-k: ezeket a cookie-kat különböző szolgáltatások nyújtására használjuk, illetve hogy megjegyezzük a
felhasználó beállításait, hogy megkönnyítsük az oldal látogatását.

 A teljesítményt biztosító cookie-kat az alábbiakra használjuk:
 



–  Emlékszik a felhasználó beállításaira, mint pl. weboldal elrendezése, a szöveg mérete, előnyben részesítet beállítások és színek;
 –  Megmutatja, hogy a felhasználó mikor jelentkezett be a weboldalra.

Itt részletes felsorolás kezdődik a használt cookiek-ról:  Statisztika, Marketing, nem besorolt

Cookie neve Küldő Típus Lajárat

__utm.gif google-analytics.com Képpont Munkamenet

__utma Google Analytics http 2 év

__utmb Google Analytics http Munkamenet

__utmc Google Analytics http Munkamenet

__utmt Google Analytics http Munkamenet

__utmz Google Analytics http 6 hónap

_gat trefasajandekok.hu http Munkamenet

collect google-analytics.com Képpont Munkamenet

NID google.com http 6 hónap

_first_pageview trefasajandekok.hu http munkamenet

cluid in.getclicky.com http 20 hónap

frontend_cid trefasajandekok.hu http Munkamenet

unpoco_101091782 trefasajandekok.hu http Munkamenet
 
Az Ön hozzájárulása

A honlap böngészésével elfogadja, hogy cookie-kat helyezzünk el az Ön számítógépén abból a célból, hogy elemezni tudjuk, hogyan
használja honlapunkat. Hogyha nem egyezik bele, hogy cookie-kat használjunk, amikor Ön ezen az oldalon böngészik, előfordulhat,
hogy weboldalunk nem fog teljeskörűen működni.

Cookie-k engedélyezése

 
Google Chrome - cookie kezelés

Internet Explorer 7.x
Internet Explorer 6.x
Mozilla/Firefox
Opera 7.x

Internet Explorer 7.x
1. Start Internet Explorer

2. Eszközök menupont alatt, kattintson Internet beállításokra

https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=hu
https://trefasajandekok.hu/adatvedelem/#ie7
https://trefasajandekok.hu/adatvedelem/#ie6
https://trefasajandekok.hu/adatvedelem/#firefox
https://trefasajandekok.hu/adatvedelem/#opera


3. Klikk Adatbiztonság fül

4. Klikk Haladó gomb

5. Pipálja ki a Automatikus cookie-kezelés felülbírálása négyzetet, a másik pipát tegye Mindig elfogadja a munkamenet-cookie-
kat box

6. Klikk OK



7. Klikk OK

8. Internet Explore újraindítás

Internet Explorer 6.x
1. Válassza Internet beállítás az Eszközök menüpontból

2. Kllikk Adatbiztonság tab

3. Kattintson az Alapértelmezett gombra (vagy a csúszkát állítsa Középre) a Beállítások menüben. Klikk OK



Mozilla/Firefox
1. Klikkeljen a Mozilla Eszközök-menüpontjára

2. Klikkeljen a Beállítások... pontra a menüben - új ablak nyílik

3. Klikk az Adatvédelem részre a bal oldali sávban (Lásd a képet)

4. Kinyílik a Cookies rész



5. Ellenőrizze Cookie engedélyezés és Cookie-k elfogadása jelölőnégyzetet

6. Mentse a változtatást Ok.

Opera 7.x
1. Kattintson az Eszközök menüpontra az Opera böngészőben

2. Kattintson a Tulajdonságok... menüpontra - új ablak nyílik

3. Kattintson az Adatvédelem a bal oldali sávban. (Lásd a képet)

4. A Cookie-k engedélyezése jelölőnégyzetet pipálja ki Cookie-k engedélyezésealatt válassza a "Normal cookie-k" legördülő
menüben

5. Mentse a változtatást Ok

Vélemény írása:

Az egyes termékekkel kapcsolatos vélemények írásához mindig szükséges a regisztráció, további adatot nem szükséges megadni.

Kapcsolat, jogorvoslat:

Az üzemeltető adatait teljes körűen megtalálja a "Cégadatok" oldalon. Ha a vásárló úgy érzi, hogy az adatkezelő megsértette
személyes adatai védelméhez való jogát, a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi
LXIII. törvény szerint járhat el. Jogorvoslatért a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) fordulhat.

https://trefasajandekok.hu/ceginfo/

