Mi az a cookie (süti)?
A tvep.hu látogatásakor weboldalunk olyan alkalmazásokat, információ csomagokat (cookie, süti) használ,
telepít az Ön gépére, amelyekkel megkönnyítjük és gyorsítjuk weboldalunk általt kínált szolgáltatásokat,
folyamatokat, továbbá pénztárunk számára adatokat szolgálnak annak érdekében, hogy hatékonyabban és
magasabb színvonalon tudjuk biztosítani az Ön számára szolgáltatásainkat. Ezen alkalmazások, információs
csomagok (cookie, süti) megváltoztathatóak Ön által. A cookie (süti) segít például abban, hogy pénztárunk
felismerje a számítógépét a következő látogatáskor, bejelentkezési, regisztrált adatait tároljuk a legközelebbi
könnyebb beazonosíthatóság érdekében, valamint statisztikai mérések elvégzése céljából.
Milyen adatokat kezel a cookie (süti) és mi az adatkezelés célja?
Az alkalmazott cookie (süti) az Ön munkameneteit azonosítja, illetve különbözteti meg más használótól,
regisztrált felhasználótól, a weboldalon keresztüli tagdíjfizetés végrehajtása közben megjegyzi a kiválasztott
tagdíj(ak)at, a weboldal látogató illetve regisztrált felhasználó érdeklődési körét a weboldal látogatása
alkalmával a honlapon található szolgáltatások/cikkek tekintetében, tárolja a tagdíjfizetéskor megadott
nevet, regisztrált nevet, tagkódot, email címet, a regisztrált felhasználó utolsó belépésének időpontját.
Az adatkezelés céljai:
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

az Ön által igénybe vett szolgáltatások hatékonyabbá, kedvezőbbé tétele
a Pénztár jogainak érvényesítése
az Ön felhasználói azonosítása
a Pénztár szolgáltatásainak megfelelő fenntartása
statisztikai és analitikus, látogatottsági, oldalhasználati elemzések készítése
IT rendszerünk folyamatos fejlesztése
az Ön tagdíjfizetési szakaszainak, folyamatainak biztosítása érdekében az Ön által megadott
információk tárolása

Mi az adatkezelés jogalapja?
Az Ön, mint érintett előzetes, megfelelő tájékoztatáson alapuló önkéntes hozzájárulása, továbbá az
elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások
egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdésében foglaltak alapján.
Mennyi ideig kezeljük ezeket az adatokat ?
Azoknál információcsomagoknál (cookie), amelyek munkamenetet is rögzítenek a munkamenet és a
böngésző bezárásától számított 30 napig. Regisztrációs adatra vonatkozó cookie-k, sütik a regisztráció
törlését követő két évig.
A cookie (süti) módosítása lehetséges?
Amennyiben a cookie (süti) alkalmazása zavarja Önt, úgy lehetősége van a számítógépére telepített
cookie (süti) törlésére, illetve a böngészőjének beállításai között lehetősége van a cookie (süti) letiltására. A
cookie (süti) alkalmazásának tiltása esetén Ön tudomásul veszi és elfogadja, hogy a weboldalunk működése
nem lesz teljes értékű. Az egyes böngészőben történő beállításokról az alábbi linkeken tájékozódhat:
Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=hu
Firefox: https://support.mozilla.org/hu/kb/sutik-engedelyezese-es-tiltasa-amit-weboldak-haszn
Safari: https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=hu_HU

Külső Szolgáltató naplózása, mint adatkezelés.
Olyan szolgáltató, mint a Google Analytics , Doubleclick szerverei információcsomagokat (cookie, süti)
tárolhatnak az Ön gépén annak érdekében, hogy szolgáltatásukat elvégezzék. Ennek keretében olyan
adatokat gyűjthetnek, mint különösen IP cím, böngészési adatok, weboldal látogatottsági adatok. Az
adatkezelésükkel kapcsolatban az alábbi elérhetőségen tájékozódhat:
Google Analytics és Doubleclick szolgáltatás:
https://policies.google.com/privacy/update?hl=hu
Amennyiben a weboldal betöltődése során Ön az „Elfogadom” - gombra kattint az oldal felső részén található
cookie-sáv jobb oldalán, úgy Ön előzetes, megfelelő tájékoztatáson alapuló önkéntes hozzájárulását adja a
cookie-k (sütik) alkalmazásához.
További általános jellegű és technikai információk a cookie-k-ról:
https://hu.wikipedia.org/wiki/HTTP-s%C3%Bcti

