Az

által üzemeltetett
www.alfoldtabak.hu
webáruház

Süti (cookie) szabályzata
Az alábbi Süti szabályzat az Alföld-Tabak Kft. Adatkezelési tájékoztatójának részét képezi,
továbbá Cégünkről, valamint az általunk alkalmazott adatvédelmi eljárásokról is olvashat
részletesebben.

Mik azok a cookie-k?
A cookie-k a számítógépünkön vagy a mobileszközön tárolt kicsi szöveges fájlok, melyek akkor
kerülnek a számítógépekre amikor meglátogatják weboldalunkat.

Miért használjuk a cookie-kat?
A cookie- kat használjuk annak biztosítására, hogy a lehető legjobb élményt nyújtsuk
weblapunkon. Webhelyünk olyan cookie-kat használ, amelyek harmadik féltől származó cookiekat is tartalmazhatnak.

További információk a sütikről:
Ön bármikor úgy dönthet, hogy letiltja a weboldalakon belüli anonim böngészési tevékenységet
figyelő analitikai célú sütiket. Weboldalunk az alábbi szolgáltatók sütijeit használja; a megfelelő
hivatkozásra kattintva bővebb tájékoztatást kaphat arról, hogyan tilthatja le az adott sütiket:
Adobe: http://www.adobe.com/privacy/opt-out.html
Google Analytics:http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html
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A bejelentkezett
felhasználó és a
128 bites titkosított
kulcs tárolása. Ez
az információ
szükséges ahhoz,
hogy a felhasználó
bármikor
bejelentkezhessen
egy weboldalra,
anélkül, hogy
minden látogatott
oldalra újra meg
kellene adnia
felhasználónevét és
jelszavát. E cookie
nélkül a felhasználó
nem tud
továbbhaladni a
hitelesített
hozzáférést igénylő
webhelyekhez.
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Elhelyezésre kerül
a böngészőben,
miután a
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értelmezte és
elfogadta a
www.alfoldtabak.hu
weboldal sütiket
használ
figyelmeztetést.
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Egyedi azonosító
ami azonosítja a
felhasználó
munkafolyamatát
az adatbázisban.
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Belépés után tárolja
a felhasználónevet,
a belépés idejét.
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Belépés után a
rendszer egyedi
azonosítóval látja el
a felhasználót, ami
tárolja az egyedi
beállításokat és
jogosultásgokat.
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Ezek a cookie-k
lehetővé teszik,
hogy webhelyeink
megjegyezzék a
webhely működési
vagy megjelenítési
módját, például az
Ön által beállított
nyelvet vagy az Ön
tartózkodási
régióját módosító
információkat. A
régió megjegyzése
révén például a
webhely helyi
időjárás-jelentést
vagy közlekedési
híreket tud
szolgáltatni. E
cookie-k
segítségével a
szöveg méretét, a
betűtípust, valamint
a weboldalak egyéb
részeit is személyre
lehet szabni.
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egy biztonsági
cookie, amely védi
a felhasználó
adatait a
jogosulatlan
hozzáféréstől.
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Az “OTZ” a Google
Analytics által
használt cookie,
amely a webhely
látogatóinak
összesített
elemzését nyújtja.
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A Google Analytics
cookie-kat a
webhelyünkön lévő
forgalom mérésére
használjuk.
Egyetlen szöveges
sáv kerül mentésre
a böngésző, a
kölcsönhatások
időbélyegzőjének
és a böngésző /
forrásoldal
azonosításához,
amely a
felhasználót a
weboldalunkhoz
vezette. Személyes
adat nincs
elmentve.
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Biztonsági cookie-k
a felhasználók
hitelesítése, a
bejelentkezési
adatokkal való
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visszaélés
megelőzése,
továbbá annak
érdekében, hogy
megvédjük a
felhasználói
adatokat az
illetéktelen
személyektől.
A SID és a HSID
nevű cookie-kat
használjuk a
felhasználó Google
Fiókjához tartozó
azonosító
digitálisan aláírt és
titkosított adatainak
és a legutóbbi
bejelentkezési
időpont tárolására.
Ennek a két cookienak a segítségével
számos támadást
meg tudunk
akadályozni,
például a
weboldalakon
kitöltött űrlapok
tartalmának
ellopására irányuló
kísérleteket is. A
Google számos
cookie-t állít be
bármely olyan
oldalra, amely
tartalmaz egy
Google Térképet.
Miközben nincs
ellenőrzésünk a
Google által
beállított cookie-kat
illetően, úgy tűnik,
hogy tartalmaznak
információcsomago
t a Google Térkép
felhasználók
számának és
viselkedésének
mérésére.
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