COOKIE TÁJÉKOZTATÓ
A tájékoztató célja
Az Elektronikus Hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 155. § (4) bekezdése alapján a felhasználó
elektronikus hírközlő végberendezésén csak az érinte� felhasználó világos és teljeskörű tájékoztatását
követő hozzájárulása alapján lehet adatot tárolni, vagy az o� tárolt adathoz hozzáférni.
Ezen felül, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendeletének (GDPR) 6. cikke alapján
személyes adatnak minősülő információt kizárólag érvényes és megfelelő jogalapon lehet kezelni.
A jelen tájékoztató célja információ nyújtása a www.bogdanypetrol.com weboldalon alkalmazo� cookie-kkal
kapcsolatos tudnivalókról, illetve amennyiben azok alkalmazása adatkezelést valósít meg, annak
legfontosabb szempontjairól.
Alapfogalmak, amelyek a jelen tájékoztató megértését segí�k
Mi az a személyes adat?
Személyes adat lehet bármely olyan információ, amely alapján egy ado� természetes személy közvetlen
vagy közvete� módon azonosítható.
Például, egy IP cím személyes adatnak minősülhet, hiszen lehetővé tehe� azon felhasználó azonosítását,
aki az ado� IP címről meglátogato� egy bizonyos weboldalt, de azon eszköz földrajzi helye is személyes
adatnak minősülhet, amelyről a weboldalt meglátoga�ák.
Mi az az adatkezelés?
Adatkezelésnek minősül bármely olyan művelet, amelyet személyes adatokon végeznek, így például az a
személyes adat gyűjtése, tárolása, vagy törlése (pl. IP címek rögzítése).
Mit jelent az adatkezelő?
Az adatkezelő azon személy vagy szervezet (általában cég), amely meghatározza az adatkezelés célját és
módját.
Az ún. munkamenet cookie-k (ld. alább) vonatkozásában nem valósul meg adatkezelés, ugyanakkor
tájékoztatjuk, hogy e körben a cookie-kat a “BOGDÁNY PETROL” Termelő, Szolgáltató és Kereskedelmi
K�. (székhely: H-4511 Nyírbogdány, Gyártelep 929/1. hrsz.; cégjegyzékszám.: 15-09-066246) használja,
míg az ún. harmadik felek által használt cookie-k (ld. alább) esetében az Ön személyes adatainak
kezelője a Google.

Mi az a cookie?
A cookie (amelyet magyarul “sütinek” is neveznek) egy olyan, kisméretű fájl, amely betűkből és
számokból áll és amelyet webszerverünk küld azért, hogy az Ön böngészője, vagy böngészésre használt
eszköze azt eltárolja.
A cookie-k által tárolt információk a cookie típusától függő időtartamon keresztül kerülnek megőrzésre,
ennek lejártakor pedig automatikusan törlődnek.
Minden egyes cookie sajátos céllal rendelkezik, működésük általában a weboldal működésének
biztosításához, vagy egyes többletfunkciókhoz kapcsolódik.
A weboldalon használt cookie-k fajtái
1. Elengedhetetlenül szükséges cookie-k
Weboldalunkon ún. munkamenet cookie-kat használunk, amelyek célja a weboldal megfelelő
működésének biztosítása, ennek keretében pl. a weboldalon történő navigálás lehetővé tétele, vagy
egyes grafikai elemek megjelenítése.
Ezek a cookie-k elengedhetetlenül szükségesek a weboldal működéséhez, kikapcsolásukra nincs mód,
mert hiányukban a weboldal egyes funkciói nem működnének.
Ugyanakkor ezek a cookie-k nem gyűjtenek olyan információt, amely személyes adatnak minősülne,
ezért alkalmazásuk nem valósít meg adatkezelést.
2. Harmadik felek által telepített cookie-k
Weboldalunk úgynevezett harmadik fél által telepített cookie-t is használ, a Google Analytics-t. Ennek
célja a weboldal forgalmának, látogatottságának mérése és ez alapján statisztikák, riportok készítése.
Kiemeljük, hogy a Google Analytics alkalmazása kapcsán adatkezelőnek nem társaságunk, hanem a
Google minősül, így az azzal kapcsolatos adatkezelési szempontokról szóló tájékoztatás is a Google-tól
érhető el.
A Google Analytics működésének részletesebb összefoglalásáért látogasson el az alábbi weboldalra:
https://policies.google.com/technologies/partner-sites
A cookie-k beállítására böngészőjében is lehetősége van, ennek keretében lehetőség van valamennyi
cookie letiltására is, ez esetben azonban előfordulhat, hogy a weboldal egyes funkciói nem fognak
megfelelően működni.

További információt az alkalmazott cookie-k kapcsán az alábbiakban talál:
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Nem gyűjt olyan adatot, Ezen cookie-k a
amely személyes adatnak weboldal
bezárásakor
minősül
automatikusan
törlődnek
Böngészésre
használt
További információt
eszköz:
az alábbi linken
talál:

IP Címe
https://policies.google.c

Helye

Típusa (PC, Mac, om/technologies/partne
r-sites
Mobil, Táblagép)

Operációs
rendszere és annak
verziója

Böngésző
típusa
és
verziója
A
felhasználó
tevékenysége a weboldalon
(meglátogatott
tartalmi
elemek, ezek sorrendisége)

Kérdés esetén állunk rendelkezésre az alábbi elérhetőségeken:
email: bopkft@bogdanypetrol.hu vagy info@bogdanypetrol.hu
telefonszám: +36-42-232-377

További információ

