Sütik és webjelzők elhelyezésére vonatkozó tájékoztató
A Trade Fairs Central Europe Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1042 Budapest, Venetiáner
utca 4/a.; cégjegyzékszám: 01-09-381752; „Trade Fairs”) a www.gardenexpo.hu domain alatt
működő honlapon sütiket és webjelzőket helyez el. A sütik és webjelzők elhelyezésére és az általuk
automatikusan gyűjtött adatok kezelésére vonatkozóan a Trade Fairs az alábbiakról tájékoztatja a
honlap látogatóit:
A látogató a honlap első alkalommal történő meglátogatásakor felugró ablakban tájékoztatást kap
arról, hogy a honlap meglátogatása esetén a számítógépén és/vagy mobil eszközén süti, illetve
webjelző kerül elhelyezésre.

1. Sütik és webjelzők
A süti betűkből és számokból álló kis információscsomag. A webszerver a sütit automatikusan
megküldi a böngészőjének a honlap első alkalommal történő meglátogatásakor. A számítógépe
vagy mobil eszköze eltárolja a sütit.
A böngésző a honlap következő alkalommal történő meglátogatásakor visszaküldi a sütit a
webszerver részére. A webszerver a megküldött adatok alapján azonosítani tudja a sütit küldő
számítógépet vagy mobil eszközt és a megküldött sütiket megfelelően össze tudja kapcsolni.
A süti a honlapon történt látogatások között folytatott tevékenységre vonatkozó információt
szolgáltat a webszerver részére.
A webjelző a honlapon elhelyezett kis méretű, általában észrevehetetlen, kép. A webjelzők
elhelyezésével a látogató honlapon végzett műveletei követhetők és a nyert adatokból statisztika
készíthető.

2. Elhelyezett sütik és webjelzők típusa
A Trade Fairs kizárólag olyan sütiket és webjelzőket helyez el, amelyek a böngésző bezárásakor
automatikusan törlődnek (ún. munkamenet süti).

3. Sütik és webjelzők elhelyezésének célja
A Trade Fairs a sütiket és webjelzőket annak érdekében helyezi el a honlapon, hogy felismerje
azon személyt, aki a honlapot korábban már meglátogatta; feltérképezze a látogató érdeklődési
körét; javítsa a látogató felhasználói élményét és személyre szabott hirdetéseket jelentessen meg
a látogató részére; továbbá annak érdekében, hogy a honlap biztonságának javítsa.

4. Elhelyezett sütik és webjelzők
A Trade Fairs adatok elemzésére, valamint személyre szabott hirdetések megküldésére
szakosodott vállalkozások sütijeit és webjelzőit helyezi el a honlapon. A Trade Fairs a honlapon
a következő sütiket helyezi el:
(i) Google Analytics
A Trade Fairs a honlapon a Google Analytics-et, a Google Inc. webanalitikai szolgáltatását
használja.
A Google Analytics jelenti a honlapon létrejött látogatói interakciókat. Ezek a sütik és/vagy
webjelzők csak személyazonosításra alkalmatlan információkat rögzítenek. A böngészők
nem osztják meg a saját sütiket a domainek között.
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A fenti sütikkel és/vagy webjelzőkkel szerzett információkat a Google Inc. az Egyesült
Államokbeli szervereire továbbíthatja és ezeket az Egyesült Államokbeli szervereken
tárolhatja.
A Google Inc. a továbbított és tárolt adatok alapján kiértékeli a honlap-használatot,
jelentést állít össze a honlapon folytatott tevékenységéről, valamint egyéb honlappal,
aktivitással és internethasználattal kapcsolatos szolgáltatásokat nyújt a Trade Fairs részére.
A Google Analytics-re vonatokzó további információ a következő link alatt érhető el:
https://www.google.com/analytics/learn/privacy.html?hl=hu .
(ii) Google Címkekezelő
A Trade Fairs a honlapon a Google Címkekezelőt, a Google Inc. szolgáltatását is használja.
A Google Címkekezelő elősegíti, hogy a Trade Fairs a honlapon elhelyezett sütiket és/vagy
webjelzőket hatékonyabban, átláthatóbb felületen keresztül kezelje.
A Google Címkekezelő által elhelyezett sütik és/vagy webjelzők nem tartalmaznak
személyes azonosításra alkalmas információkat.
A sütikkel és/vagy webjelzőkkel szerzett információkat a Google Inc. az Egyesült
Államokbeli szervereire továbbíthatja és ezeket az Egyesült Államokbeli szervereken
tárolhatja.
A Google Címkekezelőre vonatkozó további információ a következő link alatt érhető el:
https://support.google.com/tagmanager/answer/6102821?hl=hu.

5. Érintett adatok
A honlapon elhelyezett sütik és/vagy webjelzők a látogató következő adatait dolgozzák fel
és/vagy tárolják: a látogató számítógépének vagy mobil eszközének adatait, ide értve különösen
a látogató eszközének IP címe, a látogató böngészőjének típusa, a látogató operációs
rendszerének típusa.
A webjelzők a látogató honlapon folytatott műveleteire vonatkozó adatokat gyűjtenek.

6. Sütik és webjelzők elhelyezésének tiltása
Amennyiben a látogató a süti vagy webjelző számítógépén vagy mobil eszközén történő
elhelyezését meg kívánja tiltani, akkor ezt a böngészője beállítások menüpontja alatt teheti meg.
Ha a látogató a sütik és webjelzők használatát megtiltja, akkor lehetséges, hogy a honlap egyes
funkcióit nem tudja használni.

7. Harmadik személyek szolgáltatásai beállításaira és letiltására vonatkozó
információk
A következő linken töltheti azt a kiegészítő alkalmazást, amely megakadályozza, hogy a Google
Inc.
sütik
és
webjelzők
segítéségével
adatokat
gyűjtsön:
https://support.google.com/analytics/answer/181881?hl=hu .
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