Cookie tájékoztató
A www.theinteriorcreator.hu domain név alatt elérhető weboldal üzemeltetője Papp Gergely
egyéni vállalkozó (székhelye: 1114 Budapest, Bocskai út 15., továbbiakban: Szolgáltató) ezúton
teszi közzé a Weboldal illetve az általa nyújtott szolgáltatások (továbbiakban együtt:
Szolgáltatás) használatával, igénybe vételével összefüggésben gyűjtött információkra
vonatkozó tájékoztatást.
Mi az a cookie?
A cookie-k (http sütik) kisméretű adatfájlok, adatcsomagok, amelyeket egy weboldal
üzemeltetője a weboldal használata során és azon keresztül helyez el a látogató eszközén és
amelyeket a látogató internetes böngészője ment és tárol el a weboldalról letöltve. A sütik
alkalmazásának célja, hogy a weboldal kényelmesen használható legyen, hogy a weboldal
működtetői a tartalom és a szolgáltatás fejlesztéséhez szükséges statisztikai információkat
kapjanak, illetve hogy a látogatók testreszabott információkkal találkozzanak.
Lehetőség a Cookie-k kikapcsolására:
Alaphelyzetben az internetes oldalak látogatására szolgáló szoftver (böngésző) beállítása
megengedi a cookiek használatát a felhasználó eszközén, de ezen beállításokat a felhasználó
saját maga megváltoztathatja a böngésző beállítás funkciói segítségével.
Ezen beállításokat úgy lehet megváltoztatni, hogy blokkolva legyen a cookiek automatikus
szolgáltatása a böngésző beállításainál vagy kérjen figyelmeztetést minden alkalommal, amikor
azok a felhasználó eszközére telepítésre kerülnek. Részletes információk a cookiek
használatának lehetőségeiről és módjairól a szoftver beállításaiban találhatóak a böngészőben.
A felhasználó bármikor eltávolíthatja a cookiekat a böngésző elérhető funkciói segítségével.
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 a Szolgáltató ugyanolyan mértékben biztosítani.
Ha a böngésző beállításait nem változtatja meg, az azt jelenti, hogy a felhasználó elfogadja a
cookiek használatát saját eszközén.
Milyen információkat gyűjtünk a Szolgáltatás használatával összefüggésben?
Amennyiben a felhasználó a Weboldalon kifejezetten nem ad meg saját magára vonatkozó
adatot, információt, úgy a Szolgáltató semmilyen, a felhasználókra vonatkozó személyes adatot
nem gyűjt vagy kezel olyan módon, amely alapján a felhasználók személy szerint
beazonosíthatók lennének.
A statisztikai adatokat gyűjtő sütik alkalmazásával a honlap a felhasználó látogatási szokásairól
gyűjt adatot, pl. annak vizsgálatával, hogy a felhasználó milyen oldalt, vagy aloldalt tekintett
meg, ott mennyi időt töltött el. Ennek az adatgyűjtésnek a célja, a honlapot használó személyek
viselkedésének teljes mértékben anonim elemzése.

A weboldal látogatottsági és egyéb webanalitikai adatainak független mérését és auditálását
külső szolgáltatóként a Google Analytics szervere segíti. A mérési adatok kezeléséről a
Szolgáltató a www.google-analytics.com címen tud részletes felvilágosítást nyújtani.
A weboldalra látogatással és az „Elfogadom” gomb megnyomásával, illetve a Szolgáltatás
igénybevételével valamennyi felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató a Tájékoztatóban
írt adatokat, információkat rögzítsen, valamint a rögzítéshez szükséges cookie-kat elhelyezzen.
A weboldalra látogatók az „Elfogadom” gomb megnyomásával, illetve a Szolgáltatás
igénybevételével egyúttal engedélyezik a Szolgáltató részére a Google Analytics használatát,
valamint hozzájárulnak felhasználói viselkedésük figyeléséhez, követéséhez és a programok
által nyújtott minden szolgáltatás igénybevételéhez a Szolgáltató részére.
Ilyen adatok a felhasználó bejelentkező számítógépének vagy mobil eszközének azon adatai,
amelyek a weboldal és a Szolgáltatás használata során generálódnak és amelyeket a Szolgáltató
rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Az automatikusan
rögzítésre kerülő adatokat a rendszer – a felhasználó külön nyilatkozata vagy cselekménye
nélkül – a weboldalra látogatáskor, vagy a Szolgáltatás igénybe vételekor, illetve kilépéskor
automatikusan naplózza.
Ezen adatok egyéb személyes felhasználói adatokkal nem kerülnek összekapcsolásra, azaz a
felhasználók ezen adatok alapján nem beazonosíthatók. Az ilyen adatokhoz kizárólag a
Szolgáltató és az általa igénybe vett adatfeldolgozó(k) férnek hozzá. Ezen adatok különböző
technológiák, így cookie-k, web beacon-ok és naplófájlok alkalmazásával gyűjthetők.
Hogyan használjuk ezeket az információkat?
A fent-említett technológiákkal gyűjtött adatok nem használhatók fel a felhasználók
azonosítására, és a Szolgáltató nem is kapcsolja össze ezen adatokat semmilyen egyéb,
esetlegesen azonosításra alkalmas adattal.
Az ilyen adatok felhasználásának elsődleges célja, hogy a Szolgáltató a weboldalt illetve a
Szolgáltatást megfelelően működtetni tudja, amelyhez szükséges különösen a weboldalra
látogatási adatok nyomon követése, és a weboldal használattal kapcsolatos esetleges
visszaélések kiszűrése.
A Szolgáltató a fentieken kívül felhasználhatja ezen információkat arra, hogy felhasználási
tendenciákat elemezzen, illetve a weboldal illetve a Szolgáltatás funkcióit javítsa, fejlessze,
továbbá, hogy átfogó forgalmi adatokat szerezzen a weboldal, illetve a Szolgáltatás teljes
használatról.
A Szolgáltató felhasználhatja az így nyert információkat arra, hogy a weboldal, illetve a
Szolgáltatás 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.

A weboldalon illetve a Szolgáltatás nyújtása során használt Cookie-k:
A Cookie neve
PHPSESSID

Élettartam
1 óra

WHGCOOKIECONSENT

6 hónap

Google Tag Manager

6 hónap

A használat célja, tartalom
PHP munkamenet azonosító, a PHP session()
használatával jön létre
Opcionális cookie-k tárolásának megjegyzésére.
Az
opcionális
cookie-k
használatának
elfogadásának vagy elutasításának tárolására
szolgál. Személyes adatot nem tárol.
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.

A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a jelen tájékoztatót az érintettek előzetes értesítése
mellett egyoldalúan, bármikor módosítsa.
Budapest, 2021. 07. 08.
Papp Gergely
egyéni vállalkozó

