MTD Products AG - Süti szabályzat és süti banner

SÜTI SZABÁLYZAT
Az MTD Products AG (a továbbiakban „MTD", „minket”, „mi”, „miénk”) üzemelteti a www.mtdproducts.eu,
portal.mtdproducts.eu, portal.arnoldproducts.eu, portal.wolf-garten.eu, my.cubcadet.eu, my.wolf-garten.eu
honlapot („Honlap"). A jelen süti szabályzat („Szabályzat”) a Honlapra vonatkozik.
Hogyan használjuk a sütiket
Honlapunk olyan technológiát alkalmaz, amely elősegíti a felhasználóbarát működést és alkalmazást hogy
a lehető leginkább zökkenőmentes szolgáltatásokat és funkciókat biztosítsunk minden látogatónk számára.
E technológiák közé tartoznak a sütik, a pixel tagek, a helyi tároló objektumok és szkriptek (a továbbiakban
„sütik”).
Sokféle célból használhatunk sütiket. Például webes statisztikák kiszámításához, online hirdetéshez vagy
az élmény javítására, amikor meglátogatja Honlapunkat. Mivel az ön adatainak védelme fontos számunkra,
szeretnénk részletesen tájékoztatni önt a Honlapunkon használt sütikről és arról, hogyan kezelheti
előnyben részesített sütijeit. Kérjük, figyelmesen olvassa el a jelen Süti Szabályzatot és ismerje meg
részletesen, miért használunk sütiket és azok milyen információkat gyűjtenek öntől és önről.
Általános meghatározások
Különbség van az „első” és „harmadik fél” sütik között. Az „első” vagy „harmadik” fél süti a sütit elhelyező
domainre utal.
•

Az első fél sütiket a felhasználó által épp látogatott honlap állítja be az adott pillanatban (pl. a
www.mtdproducts.eu,

portal.mtdproducts.eu,

portal.arnoldproducts.eu,

portal.wolf-garten.eu,

my.cubcadet.eu, my.wolf-garten.eu által elhelyezett sütik).
•

A harmadik fél sütiket a felhasználó által épp látogatottól eltérő honlap állítja be. Ha a felhasználó
meglátogat egy honlapot és egy másik személy beállít egy sütit azon a honlapon keresztül, akkor
az egy harmadik fél süti.

Különbség van az „esemény” és az „állandó” sütik között is:
•

Az állandó sütik a felhasználó eszközén maradnak a süti által meghatározott ideig. Ezek minden
alkalommal aktiválódnak, amikor a felhasználó meglátogatja az adott sütit létrehozó honlapot.

•

Esemény sütik: ezek a sütik lehetővé teszik a honlapok üzemeltetői számára, hogy a felhasználó
műveleteit hivatkozzák a böngésző esemény ideje alatt. A böngésző esemény akkor kezdődik,
amikor a felhasználó megnyitja a böngészőablakot és akkor fejeződik be, amikor becsukja a
böngészőablakot. Az esemény sütiket ideiglenesen hozzuk létre. Amikor becsukja a böngészőt,
minden esemény süti törlődik.

Milyen sütiket használunk
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Honlapunkon az alábbi sütiket használhatjuk:
Funkcionális sütik: e sütik használata Honlapunk megfelelő működéséhez létfontosságú. Ezeket az ön
preferenciáinak elmentésére, a Honlapunk és szolgáltatásaink nem rendeltetésszerű használatának
felderítésére és a szervereink terhelésének szétosztására használjuk, ami biztosítja Honlapunk
elérhetőségét. Egyes szolgáltatások amelyeket igényelhet, nem biztosíthatóak e sütik nélkül.
Webes statisztika sütik: ezeket a sütiket arra használjuk, hogy meghatározzuk, Honlapunk mely részei
érdeklik látogatóinkat. Ez lehetővé teszi számunkra, hogy az ön számára a lehető leginkább
felhasználóbarát módon alakítsuk ki Honlapunk szerkezetét, tájékozódását és tartalmát. Ezeket a sütiket
az alábbiakra használjuk: (i) nyomon követjük a látogatók számát honlapjainkon; (ii) nyomon követjük,
mennyi időt tölt el egy felhasználó a honlapjainkon; (iii) meghatározzuk, milyen sorrendben látogatja meg
a látogató Honlapunk különböző oldalait; (iv) értékeljük, hogy Honlapunk mely részeit kell módosítani; és
(v) optimalizáljuk a Honlapot.
Google Analitika: A Honlap a Google Inc. („Google”) által biztosított web analitika szolgáltatást, a Google
Analitikát használja. A Google Analitika sütiket használ, hogy elemezze, hogyan használja ön a
Honlapunkat. A süti által generált információt rendszerint egy Google szerverre továbbítjuk az Egyesült
Államokba és ott tároljuk. Azonban a Google Analitika biztosít egy IP-maszkolás funkciót, amelyet
aktiválhatunk. Az IP-maszkolás működik ezen a Honlapon, ami azt jelenti, hogy az ön IP címét lerövidíti a
Google (IP elrejtés/csonkítás) mielőtt összegyűjtik az Európai Unió tagállamain, vagy az Európai
Gazdasági Térségről szóló Megállapodás más felein belül. A teljes címet csak kivételes esetekben küldjük
el a Google szerverre az Egyesült Államokba, ahol azt lerövidítik.
A Google ezt az információt az MTD nevében arra használja fel, hogy értékelje a Honlap ön általi
használatát és jelentéseket állítson össze a Honlapon végzett tevékenységről és egyéb szolgáltatásokat
biztosítson számunkra a Honlap tevékenységgel és az Internet felhasználással kapcsolatban.
Az Google Analitika által a Google Analitika részeként megadott IP címet nem egyesítik más Google
adatokkal. Ön azonban visszautasíthatja e sütik használatát a böngészőjében a jelen Szabályzatban
ismertetett megfelelő beállítások kiválasztásával. Kérjük, vegye figyelembe azonban, hogy ha ezt teszi,
akkor lehet, hogy nem tudja Honlapunk összes funkcióját teljes mértékben kihasználni.
Kérjük, vegye figyelembe, hogy a Honlapon a Google Analitika kódját a „gat._anonymizeIp();” egészíti ki,
hogy biztosítsuk az IP címek anonim gyűjtését (úgynevezett IP-maszkolás).
Közösségi média sütik: Honlapunk integrálhat bizonyos harmadik fél plugineket (például Facebook „like”
gomb). Még ha nem is kattint ezekre a pluginekre, azok gyűjthetnek információkat önről, például az IP
címét és a megtekintett oldalakat. Ezekre a pluginekre az őket biztosító harmadik fél adatvédelmi
szabályzata vonatkozik.
Hirdetési sütik: Honlapunk alkalmazhat harmadik fél nyomon követési mechanizmusokat is, hogy
adatokat gyűjtsön az időben és a nem kapcsolódó honlapokon érdeklődésen alapuló reklámokhoz való
felhasználásra. Például harmadik felek felhasználhatják azt a tényt, hogy ön meglátogatta a Honlapot és
online hirdetéseket küldenek önnek az MTD termékeiről harmadik fél honlapokon. Emellett a mi harmadik
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fél hirdetési partnereink felhasználhatják az információkat önről, hogy célzott reklámokat küldjenek önnek
az ön általános online viselkedése alapján.
Mi, vagy a harmadik fél szolgáltatóink felhasználhatjuk az összegyűjtött információkat, hogy kapcsolatokat
teremtsünk a kapcsolódó internet böngészők és eszközök (pl. okostelefon, tablet, számítógép és TV) között
a célzott hirdetés, analitika, kapcsolódás és jelentéskészítés céljából. Ezek a harmadik felek
összekapcsolhatják az ön böngészőit vagy eszközeit ha több eszközön belép ugyanarra az online
szolgáltatásra, vagy ha az ön eszközei hasonló tulajdonságokkal rendelkeznek, amelyek támogatnak egy
egyezést, hogy ugyanaz a személy, vagy háztartás használja őket. Ez azt jelenti, hogy az ön Honlapunkon
vagy a jelenlegi böngészőjén, vagy eszközén futó alkalmazásokon folytatott tevékenységére vonatkozó
információkat egyesíthetik a böngészőjéből vagy eszközeiből gyűjtött információkkal.
Egyéb sütik: ez a kategória azokat a sütiket tartalmazza, amelyek nem illenek a fenti süti kategóriák
valamelyikébe. Egy példa a több süti összekapcsolása a Google Tag Manageren keresztül.
Honlapunkon az alábbi sütiket használjuk:
Süti neve

Tárolja

Célok

Összegyűjtött
adatok

Google Analitika

Google szerver az
USA-ban

Segít elemezni, hogy a
látogatók Honlapunk
mely oldalait nézték
meg és hogyan
kapcsolódnak a
Honlapunkhoz.
Kilépéshez, kérjük,
kattintson: ide.
Az esemény
azonosítóval együtt
alkalmazva az ön
személyazonosságának
hitelesítésére az MTD
számára.
A böngésző
azonosítóval együtt
alkalmazva az ön
személyazonosságának
hitelesítésére az MTD
számára.
Mely betűtípusainkat
töltötte be a böngésző.
Sebesség
optimalizálására
használjuk

IP cím; csonkított
ha EU, vagy EGT
IP cím.

Böngésző azonosító

Esemény azonosító

Webfont betűtípusok

Visszatöltés a vissza
gombra
[Reklámok]
[OAuth Cél]

Hogyan kezelje a sütiket
Ha nem akarja, hogy Honlapunk sütiket tároljon az ön eszközén, akkor megváltoztathatja a böngészője
beállításait, hogy figyelmeztetést kapjon, mielőtt bizonyos sütik települnek. A legtöbb webböngésző
lehetővé teszi a sütik többségének valamilyen kontrollját a böngésző beállításain keresztül, ami azt jelenti,
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hogy beállíthatja a beállításait úgy, hogy a böngésző visszautasítsa a sütijeink nagy részét vagy csak
bizonyos harmadik fél sütiket. A már tárolt sütik törlésével visszavonhatja a sütikre vonatkozó jóváhagyását.
Kérjük, vegye figyelembe, hogy ha egyáltalán nem akarja elfogadni a sütiket és ennek megfelelően
megváltoztatja a böngésző beállításait, akkor nem tudjuk garantálni, hogy a Honlapunk megfelelően
működik. Ez azt jelenti, hogy nem biztos, hogy teljes mértékben használni tudja e Honlap összes funkcióját,
vagy, hogy nem tudja megnézni a Honlap bizonyos részeit.
Kérjük, vegye figyelembe, hogy minden ön által használt böngészőn és eszközön meg kell változtatnia a
beállításokat. Ráadásul az ilyen módszerek nem működnek egyes nem süti típusú online nyomkövető
technológiák esetében.
A beállítások és sütik megváltoztatásának eljárásai böngészőről böngészőre változnak, de általában az
internet böngésző „opciók” vagy „preferenciák” menüjében találhatóak. Ha szükséges használhatja a
böngészője segítség funkcióját vagy hasznos lehet, ha az alábbi hivatkozások egyikére kattintva
közvetlenül a böngészője süti beállítások menüjébe jut.

•
•
•
•
•

Süti beállítások Internet Explorerben
Süti beállítások Mozilla Firefoxban
Süti beállítások Google Chrome-ban
Süti beállítások Safariban
Süti beállítások Operában

Rendelkezésre állnak szoftver termékek is, amelyek kezelik önnek a sütiket. Használhatja a
www.ghostery.com-ot hogy elfogadja, vagy elutasítsa a Honlapunkon használt egyes sütiket.
Még többet megtudhat a sütikről, például, hogy hogyan nézze meg, milyen sütik vannak beállítva, illetve,
hogyan kezelheti, vagy törölheti őket itt: www.allaboutcookies.org.
Elérhetőségeink
Bármilyen kérdésével a Honlapunkon használt sütikkel kapcsolatban, kérjük, küldjön e-mailt:
datenschutz@mtdproducts.com vagy lépjen kapcsolatba velünk itt:
MTD Products Aktiengesellschaft
Industriestraße 23
D-66129 Saarbrücken
Telefon +49 6805 79-0
Telefax +49 6805 79-442
Szabályzat frissítések
A jelen süti szabályzatot időről időre módosíthatjuk. Ha így teszünk, akkor a szabályzat frissített változatát
közzétesszük Honlapunkon, vagy más módon értesítjük önt. Ösztönözzük, hogy rendszeresen ellenőrizze
a Honlapot és tájékozódjon az esetleges változásokról.
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