Általános adatkezelési tájékoztató IT Squad Bt

a. 1. számú melléklet
It Squad Bt.
itsquad.hu
Cookie-kal (sütikkel) kapcsolatos információk
Hatályos 2020.06.01-től
1. Adatkezelő személye
Név:
Nyilvántartási szám:
Adószám:
Székhely:
Telefon:
E-mail:

It Squad Bt.
01-06-795076
27083008-1-42
1068 Budapest, Király utca 102. 1. em. 6.
+36 20 275 32 33
hello@itsquad.hu

2. Fogalomtár
a. A „cookie” jelentése: a „cookie” egy rövid szöveges fájl, amit a webszerverünk elküld az
érintett eszközére (legyen szó bármilyen számítógépről mobiltelefonról vagy tabletről) és
olvas vissza. Vannak ideiglenes (munkamenet vagy más néven session) „cookie-k”, amelyek
automatikusan törlődnek az eszközéről, amikor bezárja a böngészőt, és vannak hosszabb
élettartamú „cookie-k”, amelyek hosszabb ideig maradnak az érintett eszközén (ez függ az
érintett eszközének beállításaitól is)
3. Cookie-kal vagy hasonló fájlokkal kapcsolatos részletes rendelkezések
A itsquad.hu egyes esetekben olyan adatokat is gyűjthet, amelyek önmagukban nem teszik lehetővé
az Érintett azonosítását, de bizonyos esetekben személyes adatoknak minősülhet. Többek között Ilyen
adat lehet például az érintett IP címe, az érintett által használt webböngésző, számítógép és operációs
rendszer típusa, a nyelvi beállítások, internetszolgáltató vagy egy reklám domain neve, amiről az
érintett eljutott a honlapra, vagy a honlapon keresztül jutott el. Ezen adatok az érintett azonosítására
nem alkalmas módon kerülnek tárolásra.
A itsquad.hu az alábbi esetekben használ „cookie”-kat a weboldalon:
a. Működéséhez szigorúan elengedhetetlen „cookie”-k: ezek a sütik azért szükségesek, hogy a
felhasználók böngészhessék oldalainkat, az oldalon nyújtott szolgáltatásokat igénybe tudják
venni. Ha az érintett bezárja böngészőjét, ezek a sütik automatikusan törlődnek a
számítógépéről. Ezen sütik alkalmazása nélkül nem tudjuk garantálni az érintettnek
weboldalunk használatát.
b. Remarketing „cookie”-k: ezeket a sütiket többek között arra használjuk, hogy tisztában
legyünk azzal, hogy az érintettek melyik oldalainkat keresik fel, hogyan és milyen
rendszerességgel használják oldalainkat, milyen hosszú ideig tartózkodtak egy adott oldalon.
c. Statisztikai adatokat tároló „cookie”-k: ezeknek a sütiknek a felhasználási célja, hogy
felhasználói csoportokat képezve releváns hirdetéseket és tartalmakat lehessen
megjeleníteni. Az ezzel kapcsolatos folyamat manuális beavatkozással történik. A Google
Analytics sütikkel kapcsolatos további tudnivalók érdekében ide kattintva tájékozódhat.
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4. A itsquad.hu által használt „cookie”-k:
Név

Leírás

Facebook pixel

Amennyiben Facebookon is be van jelentkezve és az oldalunkon jár, úgy
lehetőségünk van hirdetést beállítani ezen csoportba tartozókra célozva a
Facebook hirdetési hálózatán.

Google Analytics Közönségmérés

Analitikai eszköz, mely képet ad a felhasználók viselkedéséről oldalainkon.
Segítségével láthatjuk a felhasználók számát, az oldalon töltött időt, becsült
demográfiai adatokat.

Cookie Law Info - Süti
elfogadás

A süti elfogadást felkínáló és az arra adott választ megjegyző eszköz.

Felhívjuk figyelmét, hogy sütik tiltása esetén előfordulhat, hogy bizonyos elemek, vagy a weboldal
teljes funkcionalitása nem lesz elérhető.
5. „Cookie” beállítások
Alapbeállításként minden böngésző engedi a sütik használatát. Ha az érintett törölni akarja
oldalainkról származó sütiket, vagy nem kívánja használni azokat, kérjük, tájékozódjon az alábbi
linkeken attól függően, hogy milyen böngészőt használ:
b.
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Google Chrome
Firefox
Microsoft Internet Explorer 11
Microsoft Internet Explorer 10
Microsoft Internet Explorer 9
Microsoft Internet Explorer 8
Safari

Továbbá felhívjuk az érintett figyelmét, hogy jelen “Cookie” tájékoztató a itsquad.hu által kezelt
adatokkal kapcsolatos adatvédelmi tájékoztató része, amelyről ide kattintva tájékozódhat.

