A fundimini.hu weboldal cookie kezelése
A szolgáltató a testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún.
sütit (cookie) helyez el és olvas vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit
kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal,
de kizárólag a saját tartalma tekintetében.
A sütikről és webjelzőkről az alábbi címen érhető el bővebb információ:
http://www.adatvedelmiszakerto.hu/cookie
A fundimini.hu oldalon a sütikkel megvalósított adatkezelés célja a felhasználók aktuális
munkamenetének azonosítása, az annak során megadott adatok tárolása, a felhasználó
böngészésének könnyítése.
A honlap kódjába a felhasználók követése és személyre szabott ajánlások megjelenítése érdekében az
alábbi szolgáltatók kódja került beágyazásra: doubleclick.net, googleadservices.com.
A fundimini.hu oldalon elhelyezett sütik segítségével más weboldalakon személyre szabott
hirdetéseket jelenít meg a felhasználóknak doubleclick.net, googleadservices.com, mely szolgáltatók
adatkezeléséről a doubleclick.net, googleadservices.com címeken kérhető bővebb tájékoztatás.
A sütikkel megvalósított adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása.
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1 nap
A
cookie
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tárolja.
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1 nap
alapján
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IP cím és klikkelések
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alapján
ellenőrzi, hogy robot vagy
human a látogató

A munkamenet lezárultáig érvényes sütik csak a böngésző bezárásáig maradnak a számítógépen.
A pontos érvényességi idővel rendelkező (állandó) sütik törlésükig, de legkésőbb érvényességi idejük
lejáratáig tárolódnak a számítógépen.
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Tájékoztatjuk a felhasználókat, hogy a fundamenta.hu weboldal olyan Google Analytics cookie-kat
használ, amelyek adatokat gyűjtenek. A Google Analytics adatkezeléséről szóló, "Hogyan használja fel
a Google az adatokat, amikor Ön egy partnerünk oldalát vagy alkalmazását használja" című
dokumentum az alábbi hivatkozáson érhető el:
http://www.google.com/intl/hu/policies/privacy/partners/
A sütit a felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve letilthatja böngészőjében a sütik
alkalmazását. A sütik kezelésére általában a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében az
Adatvédelem/Előzmények/Egyéni beállítások beállításai alatt, cookie vagy süti megnevezéssel van
lehetőség.
Amennyiben a felhasználó nem kíván remarketing hirdetéseket látni, lehetősége van letiltani a Google
cookie-használatát a Google Hirdetési beállításaiban.
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