utolsó módosítás: [25. 05. 2018]

SÜTIK HASZNÁLATÁRA VONATKOZÓ SZABÁLYZAT
Jelen Sütik használatára vonatkozó szabályzat („Szabályzat”) a sütik és hasonló megoldások
különböző típusait mutatja be, melyekkel a LeasePlan Corporation N.V. és/vagy leányvállalatainak
(“LeasePlan”, “mi”) leaseplan.com (“weboldal”) oldalán találkozhat. Jelen szabályzatot bármikor
módosíthatjuk. Kérjük, tekintse meg az „utolsó módosítás” részt az oldal tetején, hogy lássa a
szabályzat utolsó módosításának dátumát. Jelen Szabályzat bármely módosítása akkor lép hatályba,
amikor a módosított Szabályzatot a weboldalon elérhetővé tesszük.
Amennyiben további kérése van, kérjük vegye fel velünk a kapcsolatot az
ugyfelszolgalat@leaseplan.com e-mail címen.

1.

MI AZ A SÜTI?

A sütik egy weboldal alapvető jellemzői, melyek lehetővé teszik, hogy az ön számítógépén, telefonján
vagy táblagépén kisebb mennyiségű adatot tárolhassunk a weboldalon tett látogatásával kapcsolatban.
A sütik segítenek bennünket abban, hogy lássuk, a weboldal mely részei hasznosak és melyek
szorulnak további fejlesztésre. A sütiben tárolt információ felhasználásra kerülhet a weboldalon tett
következő látogatása alkalmával.
Amennyiben ön tovább böngészi a weboldalt a sütikre vonatkozó felhívás után, ön elfogadja sütik
használatát. A sütikre vonatkozó beállításokat bármikor megváltoztathatja. További információ a
„Hogyan kezelhetem a sütiket?” részben olvasható.

2.

MILYEN SÜTIKET HASZNÁLUNK?

Itt olvashatja azokat a különböző süti típusokat, melyeket weboldalunkon használhatunk. Amennyiben
a sütik bármilyen személyes adatot gyűjtenek, az Adatvédelmi Nyilatkozat az irányadó és kiegészíti
jelen Szabályzatot.
Szigorúan szükséges sütik. A szigorúan szükséges sütik lehetővé teszik, hogy ön a weboldalon
navigáljon, használja szolgáltatásait és funkcióit. Ezek nélkül a feltétlenül szükséges sütik nélkül, a
weboldal nem fog olyan gördülékenyen működni, amennyire szeretnénk és előfordulhat, hogy a
weboldal vagy bizonyos szolgáltatásai, funkciói nem működnek megfelelően.
Preferencia sütik. A preferencia sütik az ön választásairól és preferenciáiról gyűjtenek adatokat és
lehetővé teszik, hogy emlékezzünk az ön nyelvi vagy egyéb helyi beállításaira és weboldalunkat ennek
megfelelően személyre szabhassuk.
Közösségi média sütik. A közösségi média sütik az ön közösségi médiahasználatáról gyűjtenek
információt.
Analitika sütik. Az analitika sütik az ön weboldal használatáról gyűjtenek információt és lehetővé teszik
számunkra, hogy a weboldal működését fejlesszük. Például az analitika sütik megmutatják, hogy
melyek a weboldal leggyakrabban látogatott oldalai, lehetővé teszik, hogy rögzítsük az oldallal
kapcsolatosan észlelt hibákat és rámutatnak a weboldalon elérhető reklámok hatásosságára is. Ez
lehetővé teszi, hogy a weboldal használatáról egy átfogó mintát lássunk, és nem az egyéni felhasználó
szintjén látjuk azokat. Arra használjuk ezt az információt, hogy elemezzük a weboldal forgalmát, de
nem vizsgáljuk egyéni szinten az adatokat.
Célzó vagy hirdetés sütik. A célzó (vagy hirdetés) sütik az ezen vagy más weboldalon az ön
böngészési szokásairól gyűjtenek adatokat és segítik, hogy az ön érdeklődési köreinek mindinkább
releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezeket az adatokat harmadik fél által kínált szolgáltatások
használják, mint a Tetszik vagy Megosztás gombok. A harmadik felek ezen szolgáltatásaiért cserébe

megerősítik a weboldalunk látogatását. Amennyiben ön ezeket a gombokat használja, úgy mint
LinkedIn vagy Twitter megosztás gombok, ön átirányításra kerül a harmadik fél által kezelt oldalra, mely
sütiket helyezhet el az ön gépén (beleértve célzó sütiket) és használatukra a LinkedIn és Twitter sütikkel
és adatbiztonsággal kapcsolatos szabályzataik vonatkoznak.

3.

HOGYAN KEZELHETEM A SÜTIKET?

A sütik beállítását itt módosíthatja: Adatvédelmi beállítások.
A fent kínált lehetőségeken felül ön bármikor visszautasíthatja vagy elfogadhatja a weboldalon a sütik
használatát a böngészője beállításainak segítségével. A sütik elfogadásának vagy visszautasításának
folyamatáról a böngésző szolgáltatójának weboldalán, a segítség menüpontban tájékozódhat. A
gyakran használt böngészők süti beállításáról itt olvashat: http://www.allaboutcookies.org/managecookies/index.html. Kérjük, vegye figyelembe, hogy amennyiben a sütiket visszautasítja, előfordulhat,
hogy a weboldal egyes funkciói nem megfelelően fognak működni.
Amennyiben szeretné törölni a meglátogatott weboldal összes sütijét, az alábbi linkekről letölthet három
programot, melyek törlik a sütiket:
http://www.lavasoftusa.com/products/ad-aware_se_personal.php
http://www.spybot.info/en/download/index.html
http://www.webroot.com/consumer/products/spysweeper/

4.

EGYÉB, SÜTIKHEZ HASONLÓ MEGOLDÁSOK

Annak érdekében, hogy olyan tartalmat szolgáltathassunk önnek, mely a weboldalon tett látogatásai
alapján megfelel az ön érdeklődési körének, illetve csalás megelőzésére és hitelesítési célból egyéb
olyan technológiákat is alkalmazhatunk, melyek hasonlítanak a sütik működéséhez. Például az
eszköz jellemzőit is összegyűjthetjük és kombináljuk a legtöbb böngésző által gyűjtött adattal, vagy az
ön eszközén keresztül automatikusan létrehozunk egy egyedi azonosítót, mely ésszerű
bizonyossággal számunkra felismerhetővé teszi az ön böngészőjét vagy eszközét. Ebben a
vonatkozásban az alábbi információt gyűjthetjük, használhatjuk és kombinálhatjuk:
























Látogatások száma;
Utolsó látogatás;
Első látogatás;
Külső IP cím;
Belső IP cím;
Képernyő felbontás;
Földrajzi hely (hosszúság/szélesség az IP cím alapján);
Eszköz teljesítményének referenciaértéke;
Eszköz sávszélességének referenciaértéke;
Eszköz felhasználói ügynöke (böngésző típusa, verziója);
Eszköz képességei (modernizr string, mely a böngésző képességeit mutatja);
Eszköz operációs rendszere;
Eszközre telepített plugin-ek;
Böngésző nyelvbeállítása;
A flash engedélyezett vagy tiltott;
Eszköz fájl ideje;
Keresett kifejezések;
Meglátogatott oldalak;
Látogatás hossza;
Ajánló oldal;
Egér kurzor helyzete;
Egér kattintások;
Oldal görgetésének helyzete.

Ezeket az információkat arra használjuk, hogy:



megismerjük az ön érdeklődési körét és interakcióit az ön által a weboldalunkon megtekintett
tartalmak alapján (például, hogy milyen gyakran látogat el oldalunkra és milyen tartalmakra
kattint, melyeket tekinti meg);
csalást előzzünk meg, és hitelesítési folyamatot biztosítsuk.

Használhatunk még webjelzőket (web beacon), pixel jelölőket vagy Java scripteket. Ezek lehetővé
teszik, hogy emlékezzünk önre és személyre szabott tartalmat vagy ajánlatokat kínáljunk önnek,
amikor visszatér a weboldalunkra.
Kérjük, vegye figyelembe, hogy az ehhez hasonló technológiák alkalmazásával gyűjtött, fent leírt
információk személyes adatnak minősülnek és kezelésükre az Adatvédelmi Nyilatkozat vonatkozik.
Ezeket az információkat harmadik fél szolgáltatóval, az Adatvédelmi Nyilatkozattal összhangban
megoszthatjuk.

