Süti (cookie) kezelési szabályzat
Az alábbi sütikezelési szabályzat a https://nyerj.hasznaltauto.hu weboldalon (a továbbiakban:
Weboldal) elérhető Adatvédelmi tájékoztató részét képezi, a benne szereplő, nagy kezdőbetűs
kifejezések az Adatvédelmi tájékoztatóban szereplő meghatározás szerint értelmezendőek.

Mik azok a sütik (cookie), és mire használjuk őket?
A Nyereményjátékban való részvétel során az egyénre szabott kiszolgálás érdekében sütiket
(más néven cookie-kat) használunk, amelyek segítségével adatot tárolunk a Felhasználó
eszközén. A süti egy kis méretű fájl, amely a Felhasználó gépén kerül elhelyezésre olyan módon,
hogy azzal a Társaság által a Weboldalon keresztül működtetett folyamatok kapcsolatba tudnak
lépni.
A sütik adatokat gyűjtenek olyankor, amikor a felhasználó felkeresi a Weboldalt. Bizonyos
esetekben ezek az adatfájlok a vonatkozó adatvédelmi törvény értelmében személyes adatnak
minősülnek. Az adatfájlokra a Weboldal megfelelő működéséhez, illetve a felhasználói élmény
optimalizálásához van szükség. A sütik segítségével a Társaság információhoz jut a Felhasználó
beállításairól, használt eszközéről. Ilyen adatok a Felhasználó számítógépének azok az adatai,
amelyek a Weboldal használatakor generálódnak, illetve amelyeket a Weboldalon használt sütik
a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzítenek.
A Weboldal látogatása során a Weboldal működéséhez és fejlesztéséhez szükséges sütik
kerülnek alkalmazásra.
Az automatikusan rögzített adatokat a rendszer – a Felhasználó külön nyilatkozata vagy egyéb
cselekménye nélkül – a Weboldal meglátogatáskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. Az
ilyen adatokhoz kizárólag a sütiket kezelő adatfeldolgozó és a Társaság fér hozzá.

Milyen információt gyűjtünk és kezelünk a Felhasználókról?
A Weboldal használata során gyűjtött információk:

Eszközinformáció
Amikor a Felhasználó a Weboldalt böngészi, a Társaság információt szerez arról, hogy a
Felhasználó milyen telefont, számítógépet vagy egyéb eszközt használ, valamint ezen eszközök
modelltípusáról, operációs rendszeréről és eszközazonosítójáról. Információt szerzünk továbbá a
használt internet-kapcsolat jellegéről, a mobil szolgáltatóról, a nyelvi beállításokról, a Felhasználó
időzónájáról és IP címéről.
Aktivitási (viselkedési) adatok
Amikor a Felhasználó a Weboldalt böngészi, a Társaság követi és rögzíti a Felhasználó ezen
tevékenységét. Ez azt jelenti, hogy a Társaság információt szerez arról, hogy a Felhasználó
milyen tartalmakat tekint meg, mely tartalmakra vagy linkekre kattint, mit olvas el, görget le, illetve
mire keres rá a Weboldalon belül.
Helyadatok
Amikor a Felhasználó a Szolgáltatásokat igénybe veszi, a Társaság információt kap a
Felhasználó földrajzi helyzetéről. A helyzetét az IP-cím alapján igyekszünk megbecsülni.
A Felhasználó jogai a süti technológiával kapcsolatban:
A felhasználó visszautasíthatja a sütik használatát eseti alapon, illetve a böngésző beállításaival
teljesen letilthatja a sütik használatát. Felhívjuk a figyelmet, hogy ha a Felhasználó valamennyi
süti teljes letiltását választja, a Weboldal szolgáltatásaihoz csak korlátozott mértékben lehet majd
hozzáférni.

Süti beállításokat a böngészőjében tud megtenni, illetve az alábbi linkre kattintva tájékoztatást
kaphat arról, hogyan tudja ki és bekapcsolni a sütiket.
●
●
●
●
●
●

Google Chrome
Microsoft Edge
Mozilla Firefox
Microsoft Internet Explorer
Opera
Apple Safari

A Felhasználókat megillető egyéb jogosultságokat a Weboldal jelen szabályzat elválaszthatatlan
részét képező Adatvédelmi tájékoztatója tartalmazza.
A Weboldalon használt sütik listáját csoportosítva ezen oldal végén találja.

Milyen célból használunk sütiket?

Adakezelés célja

Adatkezelési tevékenység

Kezelt adatok köre

Statisztikai célú sütit helyezünk el Statisztikai adatok, beleértve személyes
a Felhasználó eszközén, hogy adatok gyűjtése a Weboldal használata
meg tudjuk számolni, hogy
során.
hányan, és hogyan látogatják a
Weboldalt.
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●
IP-cím
● Eszközinformáció

Adatkezelés jogalapja: A Társaságnak jogos érdeke fűződik ahhoz, hogy a Weboldalon
keresztül elérhető Nyereményjátékkal kapcsolatosan megbízható látogatottsági adatokkal
rendelkezzen. Az így gyűjtött adatokat nem továbbítjuk harmadik feleknek, és kizárólag a
Társaság saját Weboldala használatával kapcsolatban gyűjtünk információt.
Adatkezelés időtartama az alábbi táblázat szerint alakul:

Megnevezés

Lejárati idő

Domain

Leírás

Kategória: Statisztikai célú sütik
Adatkezelés jogalapja: a Társaság jogos érdeke
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xiti.com

Összegyűjti a
Felhasználók Weboldal
látogatásra vonatkozó

adatait, például, hogy
mely oldalakat olvasta.
Típus: HTTP Cookie

hit.xiti

munkamenet

xiti.com

Statisztikai célú süti,
például rögzíti hogy mely
oldalakat látogatta a
felhasználó a
Weboldalon.
Típus: Pixel Tracker

