ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÉS ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTAT
BEVEZETÉS
Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) tartalmazza a [www.colorbutor.hu]
weboldalon (a továbbiakban: www.colorbutor.hu) elérhető szolgáltatás igénybevételének
igénybevevő (továbbiakban: Szentgyörgyi Tamás) általi használatának feltételeit. A honlap
használatához szükséges azon technikai tájékoztatást, melyet ezen ÁSZF nem tartalmaz, a
honlapon elérhető tájékoztatások nyújtják. A Felhasználó a honlap használatával tudomásul veszi
és elfogadja a jelen ÁSZF-ben foglaltakat.

A SZOLGÁLTATÓ
Név: [Szentgyörgyi Tamás]
Székhely: [9177 Ásványráró, Nefelejcs utca 38.]
Levelezési cím: [9177 Ásványráró, Nefelejcs utca 38.]
Cégjegyzékszám: [08-97-043432]
Adószám: [65031779-1-28]
E-mail cím: [info@colorbutor.hu]
Telefonszám: [+36-30/989-13-86]
ÁSZF
Adatvédelmi nyilatkozat és cookie szabályzat
Bevezetés
A www.colorbutor.hu webhely üzemeltetője elkötelezett az Ön személyes adatainak védelmére.
Ezen nyilatkozat azokat az intézkedéseket részletezi, amelyeket annak érdekében teszünk, hogy
megvédjük az Ön személyes adatait, amikor weboldalainkra látogat, vagy olyan online alkalmazást
használ, amely jelen adatvédelmi nyilatkozatra hivatkozik (együttesen "oldalak"). E nyilatkozat
vonatkozik azon adatokra is, amelyekhez akkor jutunk hozzá, amikor Ön kapcsolatba lép velünk
(pl. amikor üzenetet küld részünkre a http://colorbutor.hu/index.php?q=kapcsolat pont alatti
egyszerű email küldő kliens segítségével). Ezen adatvédelmi nyilatkozat továbbá meghatározza az
általunk gyűjtött személyes adatokat, azokat a célokat, amelyekre felhasználjuk őket, illetve az Ön
rendelkezési lehetőségét ezen adatok felhasználásáról. Érinti ezen kívül azon intézkedéseket,
amelyeket személyes adatainak megvédése érdekében teszünk és azt, hogy milyen módon tudja
megtekinteni, javítani vagy törölni személyes adatait. Az oldalak meglátogatásával vagy adatainak
számunkra történő elküldésével Ön hozzájárul személyes adatainak jelen nyilatkozat szerinti
gyűjtéséhez és felhasználásához.
E nyilatkozat tekintetében személyes adatnak minősül az olyan adat, amely egy meghatározott
természetes személyt azonosít, így például a név, a levelezési cím, az e-mailcím vagy a
telefonszám. Amennyiben más adatot, például e-mail hírlevélre történő feliratkozást,
termékvásárlást vagy fogyasztói termékpreferenciát személyes adattal kapcsolunk össze, ezen
információ szintén személyes adatnak minősül.
Az általunk kezelt adatokról
Közvetlenül Öntől beszerzett adatok. Általánosságban Ön anélkül felkeresheti a www.colorbutor.hu
oldalait, hogy bármilyen személyes adatot megadna. Bizonyos oldalakon kérhetünk Öntől
személyes adatot a szolgáltatás nyújtása vagy az Ön által kért tranzakció végrehajtása érdekében.
Szintén szükség lehet személyes adatainak megadására, amikor kapcsolatba lép velünk (pl. egy

üzenet küldésével a honlapon keresztül). Az általunk gyűjtött vagy részünkre átadott személyes
adatok az alábbiak lehetnek:
név és email cím
A www.colorbutor.hu oldal üzemeltetője az általa tárolt adatokat nem adja ki harmadik fél számára
semmiféle célból.

Automatikusan gyűjtött adatok
Adatokat gyűjtünk az oldalak felkereséséről, amely adatok magukban foglalják az Ön által
megtekintett oldalakat, a forgalmazott byte-ok számát, a linkeket, amelyekre kattint, az anyagokat,
amelyekhez hozzáfér és más olyan tevékenységeket, amelyeket a www.colorbutor.hu oldalain
folytat
Szintén gyűjthetünk olyan általános adatokat, amelyeket az Ön böngészője minden felkeresett
oldalnak elküld, úgy mint IP cím, a böngésző típusa, kapacitása és nyelve, az operációs rendszer, a
látogatás időpontja és azon weboldal adatai, amely valamely oldalunkra irányította. A fent említett
általános adatokat nem kapcsoljuk össze más személyes adatokkal.
Az adatok használatáról
A weboldal a Google Inc. („Google”) Google Analytics rendszerét használja a látogatottságának
elemzésére. A Google Analytics rendszere ún. „cookie-kat” - egyszerű, rövid, kisméretű szöveges
fájlokat - tárol el az Ön informatikai eszközén és ezek segítségével elemzi a weboldalunk
látogatottságát, segítve ezzel a weboldalunk fejlesztését a felhasználói élmény fokozása
érdekében.
A „cookie-ban” rögzített, weboldal látogatottságára vonatkozó adatok (a látogatás időpontjával és
az Ön IP címével együtt) a Google USA szervereire kerülnek átvitelre és letárolásra. A Google arra
használja ezeket az adatokat, hogy az Ön honlap-látogatási szokásait kiértékelje, jelentéseket
állítson össze ezekről a XY számára, valamint arra, hogy egyéb, a weboldallal és az internet
használatával kapcsolatos szolgáltatásokat nyújtson.
A cookie-k telepítése megakadályozható ugyan a böngésző megfelelő beállításaival, ebben az
esetben viszont előfordulhat, hogy a weboldal bizonyos funkciói esetleg nem használhatók a
maguk teljességében. A weboldal használatával a felhasználó kifejezetten beleegyezik, hogy a
Google feldolgozhatja az előzőekben ismertetett módon a weboldal használatából eredő adatokat.
Ha a cookie beállításait szeretné kezelni, vagy letiltani a funkcióról azt a saját informatikai eszközén
megteheti a böngészőjében. A böngésző eszköztárától függően találhatóak meg a cookiek/sütik/követési funkciók elhelyezkedései, általában azonban az Eszközök azon belül a Beállítások
azon belül az Adatvédelem beállításai alatt állíthatja be, hogy milyen követési funkciókat
engedélyez vagy tilt meg az informatikai eszközén.
Azok a felhasználók, akik nem szeretnék, hogy a Google Analytics jelentést készítsen a
látogatásukról, telepíthetik a Google Analytics letiltó böngészőbővítményt. Ez a kiegészítő arra
utasítja a Google Analytics JavaScript-szkriptjeit (ga.js, analytics.js, and dc.js), hogy ne küldjenek
látogatási információt a Google számára. Emellett azok a felhasználók, akik telepítették a letiltó
böngészőbővítményt, a tartalmi kísérletekben sem vesznek részt.

Ha le szeretné tiltani az Analytics webes tevékenységét, keresse fel a Google Analytics letiltó
oldalát (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout), és telepítse a bővítményt böngészőjéhez. A
bővítmény telepítéséről és eltávolításáról további tájékoztatásért tekintse meg az adott
böngészőhöz tartozó súgót.

Amennyiben további információra van szüksége a Google cookie-kkal kapcsolatban, úgy az alábbi
elérhetőségen talál bővebb tájékoztatást: https://www.google.com/policies/technologies/cookies

