AJANLATOK.SPAR.HU – ADATVÉDELMI ÉS JOGI NYILATKOZAT

1. Adatvédelmi nyilatkozat
A SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft. az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelve gondoskodik
a weboldalai (köztük az ajanlatok.spar.hu) használata során tudomására jutott személyes adatok
biztonságáról, azok biztonságos kezeléséről, továbbá megteszi azokat a technikai és szervezési
intézkedéseket, illetve kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek a személyes adatok
védelmének érvényre juttatásához szükségesek. Amennyiben Ön bármely személyes adatát
eljuttatja a SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft.-hez, ezt önként teszi, (pl. személyes adatai
megadásával regisztrál a sparsajatmarka.hu oldalon), egyúttal feltétel nélküli hozzájárulását adja
ahhoz, hogy azt a SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft. az ügylet jellege által meghatározott
adminisztrációs célból nyilvántartsa, kezelje. Az adatok céljáról az adatkezelést megelőzően az
adatot megadó személy teljes körű tájékoztatást kap. Kifejezett ez irányú hozzájárulás esetén
SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft. jogosult marketing tartalmú megkeresések eljuttatására
az Ön által megadott elérhetőségre. Az adatokat az érintett írásban (a SPAR Magyarország
Kereskedelmi Kft., 2060, Bicske, SPAR út 0326/1. hrsz. címre) benyújtott – kifejezetten erre
irányuló – kérésére töröljük az adatbázisból. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogainak esetleges
megsértése esetén az adatkezelő székhelye szerint illetékes bírósághoz fordulhat jogorvoslatért.
A szolgáltatás igénybevételével egyidejűleg, az arra való regisztrációval a felhasználó kijelenti,
hogy a felhasználói feltételeket, illetve az adatvédelmi és jogi nyilatkozatot megismerte és
elfogadta, az ellen kifogást nem emel.

2. Jogi nyilatkozat
A SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft. weboldalain (köztük az ajanlatok.spar.hu oldalon)
található összes képi és szöveges tartalom, illetve azok elrendezése szerzői jogi, illetve
védjegyoltalom alatt állnak, azok bármilyen formában történő felhasználása – kivéve a szerzői
jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény alapján szabad felhasználásnak minősülő eseteket –
kizárólag a SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft. kifejezetten erre vonatkozó előzetes írásos
engedélyével lehetséges. A SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft. bármely weboldalán
megjelenő információk, adatok, feltételek kizárólag tájékoztatásul szolgálnak. A SPAR
Magyarország Kereskedelmi Kft. kizárja felelősségét azokért az esetlegesen bekövetkező
károkért, veszteségekért, költségekért, amelyek a weboldalak használatából, azok használatra
képtelenállapotából, nem megfelelő működéséből, üzemzavarából, az adatok bárki által történő
illetéktelen megváltoztatásából keletkeznek, illetve amelyek információtovábbítási késedelem,
számítógépes vírus, vonal- vagy rendszerhiba, illetve más hasonló okokból származnak. SPAR
Magyarország Kereskedelmi Kft. kizárja felelősségét a kiskorú személy általi illetve egyéb
hozzájárulás, beleegyezés hiánya nélküli regisztráció miatt.

3.

Cookie-k

A SPAR oldalai az Ön azonosításának érdekében kisméretű szövegfájlokat, ún. sütiket (cookie-kat)
használnak, melyek az adott oldal első felkeresésekor, a böngészőjén keresztül, számítógépére –
okostelefonjára, tabletére – kerülnek, és ott a főszabály szerint 30 napig tárolódnak.
A sütik elmentik internetes beállításait, így amikor Ön visszatér ugyanarra a honlapra – ugyanarról az
eszközről –, akkor a böngészője kommunikál a webszerverrel, felismeri, hogy már nem először jár az
adott lapon, és ennek megfelelően a korábbi beállításainak megfelelő honlapot tud betölteni.
Böngésző programja segítségével a cookie-kal kapcsolatos tevékenységet Ön bármikor
módosíthatja, illetve meggátolhatja, de felhívjuk figyelmét, hogy sütik nélkül előfordulhat, hogy
nem lesz képes használni az adott weboldal minden szolgáltatását, esetleg az oldal teljes
funkcionalitása nem lesz elérhető az Ön számára.

Az oldalon használt cookie-k listája

Név
_utma

_utmt
_utmb
_utmc

_utmz

_utmv

PHPSESSID

Leírás
Used to distinguish users and
sessions.
The cookie is created when the
javascript library executes and no
existing __utma cookies exists.
The cookie is updated every time
data is sent to Google Analytics.
Used to throttle request rate.
The cookie is updated every time
data is sent to Google Analytics.
Not used in ga.js. Set for
interoperability with urchin.js.
Historically, this cookie operated
in conjunction with the __utmb
cookie to determine whether the
user was in a new session/visit.
Stores the traffic source or
campaign that explains how the
user reached your site. The cookie
is created when the javascript
library executes and is updated
every time data is sent to Google
Analytics.
Used to store visitor-level custom
variable data. This cookie is
created when a developer uses
the _setCustomVar method with a
visitor level custom variable. This
cookie was also used for the
deprecated _setVar method. The
cookie is updated every time data
is sent to Google Analytics.
Used to keep track of sessions

Időtartam
2 years from set/update

10 minutes

End of browser session

6 months from set/update

2 years from set/update

continuous

Az oldalba beépített, a google analytics által használt cookie-k
Weboldalunk a Google Analytics alkalmazást használja, melynek működése során a rendszer
„elemzési sütiket” helyez el az Ön böngészőjében. A sütikben rögzített adatok és a felhasználó IPcíme a Google USA szervereire kerülnek tárolásra. A Google arra használja ezeket az adatokat, hogy a
felhasználó honlap-látogatási szokásait kiértékelje, azaz:
 adatokat gyűjt arról, hogy Ön milyen oldalakat keres fel,
 ott mennyi ideig tartózkodik,
 hogyan jutott oda,
 mire kattintott rá.
Ezek alapján jelentéseket állít össze a honlap üzemeltetője – jelen esetben a SPAR – számára, hogy
a megrendelő megbizonyosodhasson arról, hogy az oldal megfelel-e a látogatók igényeinek, illetve
azt miként tehetné még hasznosabbá, hogyan tudna azon még változatosabb felhasználói élményt
nyújtani.
Hangsúlyozzuk, hogy a Google Analytics szolgáltatás igénybevétele során a SPAR nem gyűjti, és nem
tárolja felhasználóinak nevét vagy lakcímét, a gyűjtött adatok nem alkalmasak az azonosításukra,
továbbá a SPAR semmilyen körülmények között nem engedélyezi, hogy a Google ezeket saját céljaira
használja, azok kizárólag összesítő statisztikák alapjául szolgálnak.

Amennyiben Ön nem járul hozzá, hogy a Google Analytics jelentést készítsen weboldalunkon
folytatott tevékenységéről, kérjük, telepítse a Google Analytics letiltó böngészőbővítményét, mely
utasítja a rendszert, hogy ne küldjön látogatási információt a Google számára.
A bővítmény telepítéséről és eltávolításáról további tájékoztatásért tekintse meg az adott
böngészőhöz tartozó súgót!

Sütik blokkolása és törlése
Amennyibe letiltani vagy törölni szeretné a weboldalunkról származó sütiket, kérjük, informálódjon
az alábbi tájékoztatásokból, attól függően, hogy Ön milyen böngészővel rendelkezik:
Cookie beállítás az Internet Explorer-ben
Cookie blokkolása az Internet Explorer-ben
Cookie beállítás a Firefox-ban
Cookie blokkolása a Firefox-ban
Cookie beállítás a Chrome-ban
Cookie beállítás a Safari-ban
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