Cookie tájékoztató
A www.nyerjagyulaival.hu domain név alatt elérhető weboldal üzemeltetője a GYULAHÚS Kft.
(székhely: 5700 Gyula, Munkácsy Mihály utca 7-9., továbbiakban: Adatkezelő) ezúton teszi
közzé a Weboldal használatával összefüggésben gyűjtött információkra vonatkozó
tájékoztatást.
Milyen információkat gyűjtünk a Weboldal használatával összefüggésben?
Amennyiben a Felhasználó a Weboldalon kifejezetten nem ad meg saját magára vonatkozó
adatot, információt, úgy az Adatkezelő semmilyen, a Felhasználóra vonatkozó személyes adatot
nem gyűjt vagy kezel olyan módon, amely alapján a Felhasználó személy szerint beazonosítható
lenne.
A Weboldal látogatottsági és egyéb webanalitikai adatainak független mérését és auditálását
külső szolgáltatóként a Google Analytics szervere segíti. A mérési adatok kezeléséről az
adatkezelő a www.google-analytics.com címen tud részletes felvilágosítást nyújtani. E
programok a felhasználó számítógépén ún. cookie-kat helyeznek el, melyek felhasználói
adatokat gyűjtenek.
A Weboldalra látogatással és az „Elfogadom” gomb megnyomásával valamennyi Felhasználó
hozzájárul ahhoz, hogy az Adatkezelő a Tájékoztatóban írt adatokat, információkat rögzítsen,
valamint a rögzítéshez szükséges cookie-kat elhelyezzen. A Weboldalra látogatók az
„Elfogadom” gomb megnyomásával egyúttal engedélyezik az Adatkezelő részére a Google
Analytics és Google Remarketing programok használatát, valamint hozzájárulnak felhasználói
viselkedésük figyeléséhez, követéséhez és a programok által nyújtott minden szolgáltatás
igénybevételéhez az Adatkezelő részére.
Ilyen adatok a Felhasználó bejelentkező számítógépének azon adatai, amelyek a Weboldal
használata során generálódnak és amelyeket Adatkezelő rendszere a technikai folyamatok
automatikus eredményeként rögzít. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer –
a Felhasználó külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül – a Weboldalra látogatáskor, illetve
kilépéskor automatikusan naplózza.
Ezen adatok egyéb személyes felhasználói adatokkal nem kerülnek összekapcsolásra, azaz a
Felhasználó ezen adatok alapján nem beazonosítható. Az ilyen adatokhoz kizárólag az
Adatkezelő és az általa igénybe vett Adatfeldolgozó(k) férnek hozzá. Ezen adatok különböző
technológiák, így cookie-k, web beacon-ok és naplófájlok alkalmazásával gyűjthetők.
Az ilyen adatok a következő információkat tartalmazzák:
Cookie-k: a cookie-k rövid szöveg file-ok, amelyeket a weboldal küld a felhasználó
számítógépének merevlemezére, és a használóra vonatkozó információkat tartalmaznak.
Naplófájlok: az internetböngésző automatikusan továbbít bizonyos más adatokat is a weboldal
felé, mint például a Felhasználó számítógépének IP címe (pl. 110.256.55.01), a Felhasználó által
használt operációs rendszer, illetve böngészőprogram típusa, a domain név, ahonnan a

felhasználó a weboldalra látogatott, valamint a felhasználó által, a weboldalon belül
meglátogatott aloldalak, a weboldalon megnézett tartalmak.
Az Adatkezelő – hasonlóan más internetes szolgáltatókhoz – kielemzi ezeket az adatokat, hogy
meg tudja állapítani, melyek a Weboldal azon területei, amelyek népszerűbbek a többinél.
Továbbá más nagyobb szolgáltatóhoz hasonlóan, ezeket az adatokat az Adatkezelő arra is
használja, hogy a weboldal-élményt a felhasználó igényei szerint is alakítsa.
Hogyan használjuk ezeket az információkat?
A fent-említett technológiákkal gyűjtött adatok nem használhatók fel a Felhasználó
azonosítására, és az Adatkezelő nem is kapcsolja össze ezen adatokat semmilyen egyéb,
esetlegesen azonosításra alkalmas adattal.
Az ilyen adatok felhasználásának elsődleges célja, hogy az Adatkezelő a Weboldalt megfelelően
működtetni tudja, amelyhez szükséges különösen a Weboldalra látogatási adatok nyomon
követése, és a Weboldal használattal kapcsolatos esetleges visszaélések kiszűrése. A jelen
tájékoztatóban meghatározott adatokat egyebekben az Adatkezelő személyes preferenciái (pl.
legsűrűbben nézett tartalmak a Weboldalon), illetve jelszava megjegyzése céljából is
felhasználhatja.
Az Adatkezelő a fentieken kívül felhasználhatja ezen információkat arra, hogy felhasználási
tendenciákat elemezzen, illetve a Weboldal funkcióit javítsa, fejlessze, továbbá, hogy átfogó
forgalmi adatokat szerezzen a Weboldal teljes használatról.
Az Adatkezelő felhasználhatja az így nyert információkat arra, hogy a Weboldal használatával
kapcsolatban statisztikákat állítson fel, illetve elemezzen, valamint, hogy az ilyen azonosításra
nem alkalmas statisztikai adatokat (pl.: látogatók, illetve regisztrálók száma, legnézettebb
témakörök, illetve tartalmak) harmadik személy részére továbbítson, illetve összesítve, anonim
módon nyilvánosságra hozzon.
Lehetőség a Cookie-k kikapcsolására:
Amennyiben nem szeretné, hogy az Adatkezelő a fentiekben írt információkat gyűjtsön Önről a
Weboldal használatával összefüggésben, az internetböngésző beállításaiban részben vagy
egészben kikapcsolhatja a cookie-k használatát, vagy egyébként módosíthatja a cookie
üzenetek beállításait.
Ilyen esetben azonban elfogadja, hogy a Weboldalon megjelenített tartalmak nem válogatott
módon kerülnek megjelenítésre a preferenciái szerint, bizonyos szolgáltatások nem lesznek
elérhetőek, vagy nem olyan módon, ahogyan egyébként a cookie-k engedélyezésével lenne, és
a Weboldal felhasználó élményt sem tudja így az Adatkezelő ugyanolyan mértékben biztosítani.
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Web elemzés:
Ezek a cookie-k lehetővé teszik a számunkra, hogy
elemezzük azt, ahogyan Ön a weboldalunkat
használja, azáltal, hogy egy véletlenszerűen
generált, egyedi azonosítót (ID) adnak az Ön
eszközének, ami által az eszköze azonosíthatóvá
válik a következő látogatásakor.
Szolgáltató: Google Inc.

Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jelen tájékoztatót az érintettek előzetes értesítése mellett
egyoldalúan, bármikor módosítsa.
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