Süti Szabályzat
A www.lidlakademia.hu weboldalon használt cookiek
A weboldal által a látogató számítógépén elhelyezett adatcsomagokat nevezzük cookie-nak. Ezek kis
információs fájlok, amelyek lehetővé teszik, hogy egy weboldal a felhasználót azonosítsa. A legtöbb
weboldal használ cookie-kat, mert ezek hozzájárulnak az internetes felhasználói élmény
kényelmesebbé tételéhez. A cookie-k segítségével a weboldal személyre szabott szolgáltatásokat
nyújthat (például megjegyzi a bejelentkezési adatokat, vagy az adott felhasználó számára releváns
tartalmakat).
Különböző típusú cookie-k léteznek:
Alapműködéshez szükséges sütik
Ez a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát, és látogatóink
azonosítása nélkül gyűjtenek információt a használatáról. A alkalmazása nélkül nem tudjuk garantálni
weboldalunk kényelmes használatát.
Adatkezelés jogalapja
jogos érdek

Adatkezelés célja
Adatkezelés időtartama
a
honlap
megfelelő munkamenet végéig
működésének biztosítása

Funkcionális sütik
Weboldalunk fejlesztésének, valamint a felhasználói élmény javításának céljával olyan sütiket is
használunk, melyek lehetővé teszik számunkra, hogy információt gyűjtsünk azzal kapcsolatban, hogyan
használják látogatóink weboldalunkat.
Adatkezelés joglapja
önkéntes hozzájárulás

Adatkezelés célja
• Biztonságos bejelentkezés,
bejelentkezési adatok
megjegyzése
• Feladatok, tranzakciók
folyamatának megjegyzése
• Statisztikai célú webanalitikai
mérések
• Hirdetések megjelenítése az
oldalon
• Érdeklődési körének megfelelő
hirdetések (remarketing)
megjelenítése a weboldalon kívül
(pl. közösségi oldalak)

Adatkezelés időtartama
sütitől függően:
munkamenet végétől
egészen maximum 90 napig.

Kényelmi sütik
Ezeknek a sütiknek az a célja, hogy általuk még inkább a látogatót érdeklő vagy a számára releváns
hirdetések jelenjenek meg a weboldalakon. Amennyiben ehhez előzetesen hozzájárult, a weboldal
használat nyomon követése során összegyűjtött információkat együttesen használhatjuk fel a
személyes adatokkal, annak érdekében, hogy marketing kommunikációnkat még jobban az igényeihez
igazíthassuk és minél inkább személyre szabott ajánlatokra hívjuk fel a figyelmet.
Adatkezelés jogalapja
önkéntes hozzájárulás

Adatkezelés célja
személyre szabott ajánlatok
küldése
a
regisztrációkor
megadott elérhetőségekre

Adatkezelés időtartama
sütitől függően: munkamenet
végétől egészen maximum 90
napig.

A legtöbb böngésző automatikusan fogadja a cookie-kat. A cookie-kat a felhasználó a böngészőjében
kikapcsolhatja, de ha ezt teszi, sok olyan funkciót veszíthet el, amelyek a weboldal megfelelő
használatához szükségesek. Ezek a funkciók a regisztráció, a belépés, a fájlok letöltése és az űrlapokon
történő vagy más adatküldés.
További információkért a cookie-kra vonatkozóan, látogasson el a www.aboutcookies.org weboldalra,
amely átfogó és független tájékoztatást nyújt a cookie-k letiltásáról a böngésző beállításaiban, illetve
a számítógépen található cookie-k törléséről.
A cookie beállításokat bármikor megváltoztathatja a böngészőjében (Firefox, Chrome, Safari, Internet
Explorer, Microsoft Edge) is.
A Google Analytics további lehetőségeket biztosít a Google Analytics szolgáltatásokról való
leiratkozáshoz: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en-GB.
A mobiltelefonon található cookie-k törléséről a készüléke beállításainál intézkedhet.

