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Süti/Cookie tájékoztató
Az Electro Trade Hungary Kft. (székhely: 1171 Budapest, Nagyszentmiklósi út 70.;
bejegyezve a Fővárosi Törvényszék Cégbíróságánál Cg. 01-09-199111 cégjegyzékszámon; a
továbbiakban: „Társaság”), mint a https://www.ultimate-ebike.com weboldal üzemeltetője
ezúton teszi közzé a weblapjain alkalmazott cookie / sütikre vonatkozó adatkezelési
tájékoztatóját.
Az interneten böngészve csaknem bármely webhely felkeresésekor az adott oldal sütiket
(anonim látogató-azonosító, angol elnevezéssel „cookie”) küld az Ön böngészésre használt
eszközére, a Társaság weboldala is alkalmazza ezeket. A sütik segítséget nyújtanak abban, hogy
a lehető legjobb élményben legyen része weboldalunk használatakor. A sütik biztosítják
továbbá a weboldal zavartalan és megfelelő színvonalú működést, valamint forgalomelemzésre
és hirdetési célokra is használhatjuk.
A sütik egy része feltétlenül szükséges az oldalaink zökkenőmentes működéséhez. Ezen sütik
érvényességi ideje az aktuális látogatásra vonatkozik. A teljesítményt figyelő, illetve analitikus
sütik lehetővé teszik számunkra, hogy figyelemmel kísérjük és javítsuk webhelyünk
teljesítményét, kövessük a látogatások számát, azonosítsuk a forgalom forrását és a webhely
legnépszerűbb részeit. A funkcionális, használatot segítő sütik lehetővé teszik a webhely
számára, hogy emlékezzen az Ön választásaira, hogy személyre szabottabban működhessen az
oldal.

Oldal

Felhívjuk továbbá figyelmét, hogy weboldalunkon Google Analytics és Facebook modulokat,
valamint beépülő Youtube videókat alkalmazunk, és ezen szervezetek felhasználói adatokat
gyűjtenek, valamint elhelyezhetnek a saját, harmadik országban található külső szervereikre
hivatkozást.
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A sütik alapján a következő adatokat rögzíthetjük: az Ön által használt IP-cím, mint személyes
adat; a böngésző típusa, a böngészésre használt eszköz operációs rendszerének jellemzői, a
látogatás pontos időpontja, az előzőleg látogatott oldal címe, a meglátogatott oldal, aloldal,
használt funkció és az oldalon eltöltött idő.

Ugyanakkor a sütik használatának elfogadása, engedélyezése nem kötelező. Ön eleve vissza
tudja utasítani a sütik használatát a böngészésre használt eszköze, valamint a weblap eléréséhez
használt böngészője beállításain keresztül, továbbá a legtöbb modern böngészőben beállítható
az automatikus elfogadás helyett, hogy minden alkalommal felajánlja a választás lehetőségét,
hogy szeretne-e sütit engedélyezni. Azonban ezek alkalmazásával, sütik nélkül nem tudja majd
maradéktalanul használni weboldalaink funkcióit, illetve az oldal teljes körű használata nem
lesz biztosított.
Az oldalaink elhagyása után is Ön bármikor törölheti a sütiket a böngészésre használt
eszközéről, vagy a böngészője ezen funkcióját használva, vagy egy erre a célra szolgáló
szoftver segítségével.
Budapest, 2018. május 25.
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