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TITOKTARTÁSI IRÁNYELV
Ha meglátogatja a www.szigeteloaruhaz.com honlapját információ keresés céljával,
ezt névtelenül teszi, kivéve ha Ön dönt úgy, hogy információt ad magáról.
Az Ön Bizalma fontos számunkra. Valamennyi információ, melyről Ön úgy dönt, hogy
rendelkezésünkre bocsátja, lehetővé teszi számunkra, hogy tájékoztatást küldjünk
Önnek azokról a termékekről és szolgáltatásokról, melyekkel kapcsolatban megkeresését
regisztráltatta.
Személyes adatok
A www.szigeteloaruhaz.com biztosítja az Ön számára, hogy a személyére vonatkozó
információk a lehető legnagyobb mértékben ellenőrzése alatt maradjanak. Számunkra
fontos, hogy biztonságban érezze magát honlapunk meglátogatásakor. Előfordulhat
azonban, hogy szükségünk lehet Öntől személyes információkra. Bármilyen személyes
információt , melyet Ön ad nekünk (beleértve, de nem kizárólagosan az Ön elektronikus
levelezési címét) az alábbi módon használjuk fel:
Ha Ön személyes információt közöl velünk azért, hogy információt kapjon tőlünk (pl.
brosúrákat, katalógusokat), gyűjtjük és tároljuk ezt az információt. Ez lehetővé teszi
számunkra, hogy eleget tegyünk az Ön kérésének. Ha megnéz vagy letölt egy
információt, nyomon követjük a látogatást. Ez segít abban, hogy a megfelelő
tájékoztatást adjuk Önnek és mi információt kapjunk arról, hogy a honlap, mely részeit
látogatják. Ezt „cookik” segítségével végezzük, a későbbiekben ismertetettek szerint.
Kapcsolatba léphet velünk, ha bármilyen kérdése lenne arról, hogyan dolgozzuk fel az
Önnel kapcsolatos személyes adatokat (pl. név, elektronikus levelezési cím). Elérhetőségi
adataink ezen oldal végén találhatóak. Önnek joga van továbbá (írásban közölt és
személyesen aláirt kérelemben, naptári évenként egyszer, térítés nélkül), tájékoztatást
kérni tőlünk arról, mely személyes adatait használtuk fel és milyen célból.
„Cookik”
„Cookie”-kat használunk a www.szigeteloaruhaz.com honlapon. A „cookiek” egy kis
szöveg fájl, mely az Ön számítógépén tárolt szöveg információt tartalmaz. A „cookie”
használatával az a célunk, hogy továbbfejlesszük honlapunkat Ön, mint látogató
számára.
A www.szigeteloaruhaz.com honlapon három féle „cookie”-t használunk,
nevezetesen:
 1. Az első véglegesen megőrzi az Ön számítógépén lévő adatot és arra használjuk,
hogy utolsó látogatása óta frissítsük a honlapot új információkkal. Az az
információ a honlapon, mely legutóbbi látogatása óta nem került
megváltoztatásra az Ön számítógépéről került helyileg letöltésre azzal a céllal,
hogy gyorsabban megnyitható legyen a honlap.
 2. A másodikat, melynek neve ideiglenes „cookie”, addig használjuk, míg Ön a
honlapon tájékozódik. Számítógépe és a honlap közötti információk ideiglenes
átvitelét teszi lehetővé. Ideiglenes „cookie”-k nem kerülnek véglegesen tárolásra
számítógépén és eltűnnek, amikor lezárja számítógépén a kereső programot.

 3. A harmadikat statisztikai célokra használjuk pl. hogy információt nyerjünk
honlapunk egyes részeire látogatók számáról.
Hacsak ezt külön, kifejezetten nem közöljük a SZIGETELŐ ÁRUHÁZ nem használja a
„cookie”-kat, hogy személyes adatokat gyűjtsön Önről, mint például neve, elektronikus
levelezési címe, stb. így minden információ, melyet „cookie”-k segítségével gyűjtünk,
névtelenül történik.
Ha nem fogadja el a SZIGETELŐ ÁRUHÁZ honlapján folytatott gyakorlatot a
„cookie”-k használatára vonatkozóan lehetősége van kereső programjának beállítására,
hogy az visszautasítsa a „cookie”-t. Ugyanakkor honlapunk, a használt technológia miatt,
„cookie”-k nélkül, nem fog megfelelően működni.
Kapcsolat
Amennyiben kérdése van a fentieket illetően, lépjen kapcsolatba velünk, készséggel
állunk rendelkezésére.

