
Személyes adatok védelme 

Bevezetés 

Nagyra becsüljük az Ön bizalmát, és a lehető legnagyobb figyelmet fordítjuk arra, hogy megvédjük személyes 
adatait az engedély nélküli felhasználástól - a legmagasabb szintű biztonsági szabványokat használjuk. 
Rendeléseit, személyes adatait, illetve a fizetéshez használt adatait műszaki biztonsági rendszerek, illetve a 
megfelelő engedélyt ellenőrző egyéb eljárások védik. Ez az adatátvitel és a szervereinken történő tárolás során 
egyaránt érvényes. Adatvédelmi rendelkezéseink megfelelnek a személyes adatok védelméről szóló tv. 169. § (2)  
magyarországi törvénynek, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletének (2016. április 27.), 
illetve az általános adatvédelmi rendeletnek (GDPR), személyes adatok (név, cím, e-mail cím, telefonszám) 

1. Az adatok felfedezése 

Az internetes oldalunk kizárólag a műszakilag szükséges mértékben kér személyes adatokat. A felfedezett 
adatok semmilyen módon nem kerülnek értékesítésre vagy bármely egyéb kereskedelmi felhasználásra. A 
személyes adatok a rendelések létrehozásának folyamata során szükségesek, a regisztráció során, amely 
hozzáférést biztosít egy személyes ügyfélfiókhoz - Bellinda bónusz program, marketingcélok (ajánlatok 
újdonságokról, akciók, versenyek stb.), igények. 

2. Az Ön adatainak felhasználása 

Adatainak feldolgozása során mindig figyelembe vesszük, hogy azok védelmét a jogszabályi előírásoknak 
megfelelően kell biztosítanunk. Amikor meglátogatja internetes oldalunkat, feltesszük Önnek a kérdést, pontosan 
milyen információkat kíván megosztani magáról. A kötelezőként megjelölt mezők kitöltése lekérdezéseinek vagy 
megrendeléseinek feldolgozásához szükséges. A többi adat megadása önkéntes alapon történik - azokat kimenő 
ajánlataink optimalizálására, illetve statisztikai célokra használjuk. 

3. Kinek továbbíthatjuk az adatokat 

Ügyfeleink személyes adataihoz a következő szervek férhetnek hozzá: 

- bizonyos tevékenységek esetén külső szervekkel („feldolgozók”) dolgozunk, akik a Hanes Hungary Kft. felé 
tartoznak felelősséggel. Feldolgozzuk személyes adatait. A feldolgozók különleges megállapodás alapján 
dolgozzák fel az Ön személyes adatait. 

- adatok továbbíthatóak bíróságok, közfeladatot ellátó hatóságok vagy rendvédelmi szervek felé, amennyiben az 
erre vonatkozó kötelezettséget jogszabály írja elő, illetve továbbításuk jogszabály által előírt kötelezettség 
teljesítéséhez szükséges 

- az ügyfél hozzájárulásával a személyes adatok egyéb szervek számára is továbbíthatóak. 

 

3. Információs- és szólásszabadság 

Az Ön személyes adatainak kezelője a Hanes Hungary Kft. (bejegyzett székhely: 2040 Budaörs, Baross u. 165, 
cégjegyzékszám: 1309086624), így bármikor állunk az Ön rendelkezésére a személyes adatai feldolgozásával 
kapcsolatos kérdések megválaszolására. Ön mindenkor jogosult figyelemmel kísérni az Önről általunk tárolt 
személyes adatokat, azok eredetét és fogadóit, illetve a tárolásuk célját. Kérjük, amennyiben érdeklődik az Önről 
általunk tárolt adatokkal kapcsolatosan, keresse adatvédelmi felelősünket írásban a contact@bellinda.hu címen. 
A mi felelősségünk továbbá, hogy az Önről tárolt adatokat az Ön kérése szerint tároljuk, gyűjtsük, blokkoljuk vagy 
töröljük. Az Ön személyes adatainak feldolgozását a magyarországi Adatvédelmi Hivatal felügyeli. 

Amennyiben úgy gondolja, hogy tevékenységünk során jogellenesen dolgozzuk fel az Ön személyes adatait, 
fordulhat felügyeleti szervünkhöz, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (www.naih.hu 
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C) 
 



Hanes	Hungary	Kft	

Tájékoztató	adatvédelemről	és	cookie-król	

A	Hanes	Hungary	Kft	a	társadalmi	felelősségvállalásban	élen	járó	,	mindennapi	alap	ruházati	cikkek		gyártója	és	
forgalmazója,	márkái	a	világ		vezető	márkái	között	szerepelnek.	Európában	a	Hanes	olyan	márkák	tulajdonosa	
és	működtetője,	mint	a	Bellinda,	Playtex,	a	Wonderbra,	a	DIM,	a	Shock	Absorber,	a	Nur	Die	/	Nur	Der	és.	

A	 Hanesnél	 tiszteletben	 tartjuk	 fogyasztóinkat	 („látogató”,	 „ön”)	 és	 tisztában	 vagyunk	 az	 ön	 személyes	 és	
bizalmas	 adatai	 védelmének	 fontosságával.	 A	 jelen	 adatvédelmi	 és	 cookie	 Tájékoztató	 	 („Tájékoztató”)	
áttekintést	 nyújt	 a	 Hanes	 és	 társult	 cégei,	 leányvállalatai	 és	 partnerei	 („Hanes”,	 „mi”)	 gyakorlatáról	 a	
fogyasztókkal	 kapcsolatos	 személyesadat-gyűjtését,	 -felhasználását	 és	 –továbbítását	 illetően.	 Bármely	 olyan	
információ	 személyes	 adatnak	minősül,	 aminek	 alapján	 ön	 személy	 szerint	 azonosítható,	mint	 például	 az	 ön	
neve	és	elérhetősége.		

A	„fogyasztó”,	illetve	„ön”	szó	a	jelen	Tájékoztatóban	a	Hanes	fogyasztóit	és	az	Oldal	látogatóit	jelenti.	A	jelen	
Tájékoztató	a	jelen	Oldalon	gyűjtött	információkra	vonatkozik.	Ha	ön	valamelyik	USA-beli	Oldalunkon	keresztül	
adta	meg	adatait,	 kérjük,	 ismerkedjen	meg	annak	az	Oldalnak	az	adatvédelmi	 szabályzatával,	mivel	 az	eltérő	
rendelkezéseket	tartalmazhat.	A	jelen	Tájékoztató	nem	vonatkozik,	illetve	nem	irányadó	a	következőkre:	

• A	Hanes	Céges	Oldalunk;	illetve	
• Az	értékesítési	helyeinken	történt	vásárlásokkal	kapcsolatos	adatok	gyűjtése	és	felhasználása;	illetve	
• Azon	harmadik	fél	társaságok	(ideértve	többek	között	azok	weblapjait,	platformjait,	illetve	applikációit	

is),	 amelyek	nem	állnak	 cégünk	 tulajdonában,	 illetve	 irányítása	alatt.	 Ezen	oldalak	 saját	 adatvédelmi	
szabályokkal	és	feltételekkel	rendelkezhetnek,	kérjük,	ismerkedjen	meg	ezekkel.	

A	 Hanes	 célja,	 hogy	 beszerezze	 az	 ön	 hozzájárulását	 az	 ön	 személyes	 adatainak	 gyűjtése	 és	 felhasználása	
tárgyában,	 ahol	 ezt	 az	 irányadó	 jog	 előírja.	 A	 Hanes	 tiszteletben	 tartja	 az	 ön	 döntését	 az	 ön	 személyes	
adatainak	 gyűjtéséről	 és	 felhasználásáról.	 Ön	 bármikor	 visszavonhatja	 hozzájárulását	 az	 irányadó	 jogi	
kötelezettségek	 szerint,	 ez	 az	 üzenetekben	 található	 „leiratkozás”	 linkek	 egyikére	 való	 kattintással,	 vagy	 a	
Hanesnek	a	jelen	Tájékoztatóban	megadott	elérhetőségek	egyikén	való	megkeresésével	lehetséges.		

Információgyűjtés	

A	Hanes	közvetlenül	öntől	gyűjt	információkat,	amikor	felkeresi	weblapunkat	vagy	más	online	szolgáltatásunkat	
veszi	igénybe.	Előfordulhat,	hogy	más,	kereskedelmileg	rendelkezésre	álló	forrásokból	is	szerzünk	információt,	
ha	 ezt	 az	 irányadó	 jogszabályok	 lehetővé	 teszik.	 Példák	 arra,	 hogy	milyen	 típusú	 információkat	 gyűjthetünk	
önről:	

• Név	
• Elérhetőség,	például	emailcím,	postacím,	telefon-	vagy	mobilszám	
• IP-cím	

Ha	ön	úgy	dönt,	hogy	nem	adja	meg	a	Hanes	részére	személyes	adatait,	előfordulhat,	hogy	nem	tudjuk	az	ön	
számára	nyújtani	az	ön	által	igényelt	termékeket	vagy	szolgáltatásokat,	vagy	tájékoztatni	önt	termékeinkről	és	a	
Hanes	ajánlatairól.		

További	információkért	kattintson	ide.	

	

	



Információk	felhasználása	

Az	ön	által	velünk	megosztott	információkat	arra	használjuk,	hogy	biztosítsuk	az	ön	számára	az	ön	által	igényelt	
termékeket	vagy	szolgáltatásokat,	hogy	weblapjainkat	kezeljük	és	fejlesszük,	és	hogy	tájékoztassuk	önt	a	Hanes	
más	termékeiről	és	ajánlatairól,	valamint	gondosan	megválogatott	üzleti	partnereink	ajánlatairól.		

További	információkért	kattintson	ide.	

Az	ön	adatainak	megosztása	

A	Hanes	tiszteletben	tartja	a	magánszférát,	és	ennek	megfelelően	csak	korlátozott	számú	esetben	osztja	meg	az	
ön	 személyes	 adatait.	 Megoszthatjuk	 az	 ön	 adatait	 megbízható	 harmadik	 felekkel,	 akik	 a	 nevünkben	
szolgáltatásokat	 nyújtanak	 (például	 rendelés	 teljesítése,	 vagy	 tájékoztatás	 olyan	 termékekről	 vagy	
szolgáltatásokról,	 amelyek	 önt	 érdekelhetik).	Megoszthatjuk	 továbbá	 az	 ön	 adatait	 gondosan	megválogatott	
üzleti	partnereinkkel,	ahol	ön	ehhez	beleegyezését	adja,	továbbá	amennyiben		erre	kormányzati	szerv	kötelez	
bennünket	jogszabály	alapján	

További	információkért	kattintson	ide.	

Az	ön	adatainak	védelme	

A	Hanes	 adminisztratív,	 fizikai	 és	műszaki	 intézkedéseket	 vezetett	 be	 	 az	 ön	 adatainak	 védelme	érdekében	 ,	
elvesztés,	illetve	jogosulatlan	felhasználás	vagy	módosítás	ellen..	Csak	annyi	ideig	tároljuk	az	ön	adatait,	amíg	ez	
szükséges	az	adat	begyűjtésekor	megadott	 célok	 teljesítéséhez,	 illetve	a	 jelen	Tájékoztatóban	meghatározott	
ideig,	kivéve,	ha	az	irányadó	jog	ennél	hosszabb	adatmegőrzési	időt	engedélyez	vagy	ír	elő.	

További	információkért	kattintson	ide.	

Az	ön	jogai	és	kapcsolattartás	

Ön	az	irányadó	jog	által	engedélyezett	módon	jogosult	kérni	az	önről	gyűjtött	információkhoz	való	hozzáférést,	
azok	 kijavítását	 és	 törlését,	 és	 jogszerű	 okból	 megtiltani	 ezen	 információk	 feldolgozását.	 Ön	 azt	 is	 jogosult	
megválasztani,	hogy	a	Hanes	hogyan	kommunikáljon	önnel.	

További	információkért	kattintson	ide.	

Cookie-k	és	más	technológiák	

A	Hanes	és	harmadik	fél	szolgáltatóink	többféle	technológiát,	például	cookie-kat	(sütiket)	és	web	beaconöket	
alkalmaznak,	 hogy	 több	 ismeretet	 gyűjtsenek	 arról,	 hogyan	 használják	 a	 látogatók	 az	 oldalainkat,	 hogy	
személyre	szabott	élményt	nyújtsanak,	és	az	ön	érdeklődésének	megfelelő	hirdetéseket	és	online	tartalmakat	
biztosítsanak.	 A	 cookie-k	 elfogadását	 vagy	 letiltását	 böngészője	 beállításaival	 szabályozhatja.	 Oldalaink	
használatával	ön	beleegyezik	a	cookie-knak	a	jelen	Tájékoztató	szerinti	használatába.	Ha	ön	nem	egyezik	bele,	
hogy	cookie-kat	alkalmazzunk,	kérjük,	állítsa	be	a	böngészőjét	ennek	megfelelően.			

További	információkért	kattintson	ide.	

	

	



Adatgyűjtés	

Az	irányadó	jogszabályoknak	megfelelően	a	Hanes	különböző	módokon	gyűjt	önről	információkat,	például:	

• Amikor	ön	megvásárol	egy	terméket,	regisztrál	egy	játékra	vagy	hírlevélre;	illetve		
• Amikor	Oldalainkat	meglátogatja	és	használja;	illetve		
• Harmadik	 felek	 által,	 például	 üzleti	 partnereinken	 keresztül	 vagy	 kereskedelmileg	 rendelkezésre	 álló	

forrásokból	

Csak	olyan	információkat	gyűjtünk,	amelyek	szükségesek	az	információkéréskor	megadott	célok	teljesítéséhez.	
Ha	 ön	 úgy	 dönt,	 hogy	 bizonyos	 adatokat	 nem	ad	meg,	 akkor	 lehet,	 hogy	 nem	 fogjuk	 tudni	 biztosítani	 az	 ön	
számára	 az	 ön	 által	 igényelt	 termékeket	 vagy	 szolgáltatásokat,	 illetve	 nem	 fogjuk	 tudni	 tájékoztatni	 önt	
termékeinkről	és	a	Hanes	ajánlatairól.		

A	 Hanes	 által	 önről	 gyűjtött	 információk	 az	 irányadó	 jog	 által	 megengedett	 módon	 kombinálhatóak	 a	
felhasználói	 élmény	 javításához,	 és	 azon	 termékeink	 és	 szolgáltatásaink	 fejlesztéséhez,	 amelyek	 iránt	 ön	 is	
érdeklődhet.			

Az	ön	által	megadott	információk	

A	Hanes	információkat	gyűjt	önről,	amikor	ön	az	Oldalra	látogat.	Ön	esetlegesen	akkor	ad	meg	információkat,	
amikor	megvásárol	egy	 terméket,	 feliratkozik	bizonyos	 szolgáltatásra,	például	emailes	értesítésekre,	utólagos	
értékelésekre	 vagy	más,	 felhasználók	 által	 generált	 tartalmakra,	 összeállít	 egy	 „Kedvenceim”	 listát	 vagy	más	
terméklistát,	 részt	 vesz	 játékokban,	 válaszol	 kérdőívünkre	 vagy	 kapcsolatba	 lép	 az	 ügyfélszolgálattal.	 Alább	
található	néhány	példa	az	önről	közvetlenül	gyűjtött	adatokról:	

• Név	
• Elérhetőség,	például	az	ön	emailcíme,	postacíme	és	telefon-,	illetve	mobilszáma	
• Születési	idő	
• Ügyfélszolgálati	csapatunkhoz	befutó	hívása	felvétele	
• A	honlapon	létrehozott	fiókba	való	bejelentkezés	adatai	
• Hitelkártya-	vagy	egyéb	fizetési	adatok	az	Oldalon	folytatott	vásárlásokhoz		

Amikor	 önről	 közvetlenül	 gyűjtünk	 személyes	 adatokat,	 egyértelműen	 jelöljük,	 hogy	 mely	 mezők	 kitöltése	
kötelező	és	melyik	választható.	Ha	ön	nem	adja	meg	a	kötelezően	kitöltendő	mezőkben	kért	információt,	nem	
fogjuk	tudni	feldolgozni	az	ön	igényét	vagy	megrendelését.		

A	 Hanes	 honlapok	 látogatása	 vagy	 más	 online	 szolgáltatásaink	 igénybe	 vétele	 közben	 gyűjtött	

információk	

A	 Hanes	 és	 a	 nevünkben	 eljáró	 szolgáltatók	 cookie-kat,	 web	 beaconöket,	 Flash	 cookie-kat	 (más	 néven	 helyi	
megosztású	 tárgyakat)	 és	 cookie-technológiákat	 (együttesen	 „Cookie-kat”)	 alkalmaz	 bizonyos	 típusú	
információk	 fogadására	 és	 tárolására	 minden	 alkalommal,	 amikor	 ön	 megtekinti	 promócióinkat	 és	
hirdetéseinket,	illetve	amikor	ön	használja	Oldalunkat.	Ezen	információk	között	lehetnek	az	ön	által	az	Oldalon	
belül	 meglátogatott	 lapok,	 az	 internetcím,	 ahonnan	 ön	 érkezett,	 az	 ön	 által	 használt	 böngésző	 /	 eszköz	 /	
hardver	 típusa,	 vásárlási	 adatok	 és	 fizetési	 feldolgozási	 információk,	 keresőszavak	 és	 mobil	 földrajzi	
elhelyezkedés,	valamint	az	ön	által	megnyitott	Hanes	emailek.			

A	cookie-król	és	azok	kezeléséről	további	információkat	talál	itt.		

	

	



Más	forrásokból	gyűjtött	információk	

A	törvényes	keretek	között	a	Hanes	más	forrásokból	 is	gyűjthet	adatot	önről,	például	üzleti	partnereinktől	és	
kereskedelmileg	elérhető	forrásokból.	A	más	forrásból	általunk	gyűjtött	információk	közé	tartozhat	az	ön	neve,	
elérhetősége,	 mint	 például	 emailcím	 vagy	 postacím,	 születési	 dátuma,	 fogyasztói	 és	 piackutatási	 adatok,	
ideértve	 vásárlói	 magatartás,	 valamint	 bármely	 nyilvánosan	 megfigyelhető	 adat	 vagy	 tevékenység,	 például	
blogok,	videók,	internetes	posztok,	valamint	más,	felhasználó	által	kreált	tartalom.	

Harmadik	 felektől	 is	szerzünk	be	 információkat.	Például	az	Oldal	bizonyos	részein	különböző	közösségimédia-
platformokról,	 például	 a	 Facebookról,	 Google	 Plusról,	 Twitterről,	 Pinterestről,	 Instagramról,	 Tubmlrről	 és	
YouTube-ról	 (ezek	 egyenként	 „Közösségimédia-platformok”)	 találhatók	 elemek	 vagy	 widgetek,	 és	 lehetővé	
tehetjük	az	ön	 számára,	hogy	egy	Közösségimédia-platformon	keresztül	 regisztráljon	 vagy	 jelentkezzen	be	az	
Oldalra.	 Ezen	 elemek	 Cookie-kat	 használnak,	 hogy	 információkat	 gyűjtsenek	 az	 ön	 IP-címéről	 és	 az	Oldalunk	
azon	lapjairól,	amiket	ön	megtekintett.	Az	önnek	ezen	elemekkel	folytatott	interakcióira	az	azokat	nyújtó	cégek	
felhasználási	feltételei	és	adatvédelmi	szabályzatai	irányadók.		

Az	ön	információinak	felhasználása	

A	 Hanes	 több,	 üzleti	 tevékenységéhez	 kapcsolódó	 és	 a	 jelen	 Tájékoztatóban	megjelölt	 célra	 használja	 fel	 az	
önről	és	Oldalunk	ön	általi	felhasználásáról	gyűjtött	adatokat,	és	az	önről	online	felületen,	üzleteinkben,	mobil-
applikációkon	keresztül	és	harmadik	fél	forrásaiból	általunk	gyűjtött	adatokból	összeállítást	is	készíthetünk.	Az	
Az	alábbiakban	talál	néhány	példát	arra,	hogy	az	ön	adatai	hogyan	kerülhetnek	felhasználásra.	

Üzleti	kommunikáció:	Hogy	önnel	üzleti	céllal	kommunikáljunk	az	ön	beleegyezésével,	az	 irányadó	törvényes	
keretek	között:		

• Válasz	 az	 ön	 igényeire	 (ideértve	 például	 egy	 rendelés	 feldolgozását,	 beleértbe	 a	 tőlünk	 közvetlenül	
vásárolt	 bármely	 termék	 ön	 általi	 kifizetését	 is;	 játékra	 való	 jelentkezést;	 termékértékelés,	 fénykép,	
hozzászólás,	 kérdés	 vagy	 egyéb	 közösségi	 poszt	megosztása	 honlapjainkon;	 termékinformációk	 vagy	
katalógusok	postai	fogadása;	beiratkozás	email	programunkba);	

• Piackutatásban	való	részvételre	felhívás;	
• Látogatóink	tájékoztatása	szükség	szerint	és	értesítések	az	Oldal	frissítéseiről;	
• E-mailes	ajánlatok,	hirdetmények	vagy	hírlevelek	küldése	az	ön	e-mailcímére	(ezen	e-mailek	feladója	a	

Hanes	csoport	bármely	tagja	lehet,	beleértve	a	Hanes	bármely	társult	cégét);	
• Ajánlatok,	hirdetmények	vagy	hírlevelek	postai	megküldése	az	ön	számára	az	ön	által	önként	megadott	

címre;	
• Kapcsolatfelvétel	önnel	(vagy	hagyományos	élő	telefonhívás	vagy	SMS	vagy	szöveges	üzenet	útján)	az	

ön	 által	 megadott	 vonalas	 vagy	 mobilszámon	 termékeink,	 különleges	 ajánlataink,	 illetve	
promócióinkról	való	tájékoztatás	céljából;		

• Kapcsolatfelvétel	 önnel	 az	 ön	 által	 megadott	 telefonszámon	 az	 ön	 által	 nálunk	 kezdeményezett	
tranzakció	teljesítése	érdekében;	

• Annak	lehetővé	tétele	a	felhasználók	számára,	hogy	regisztrációval	fiókot	hozzanak	létre	az	Oldalon,	és	
Közösségimédia-platformról	származó	bejelentkezési	adataik	felhasználásával	jelentkezzenek	be;	

• Appok,	 illetve	 interaktív	 elemek	 biztosítása	 az	 Oldalon,	 mint	 például	 termékértékelések	 vagy	
marketingkommunikációk	és	egyéb	információk	termékeinkről,	szolgáltatásainkról	és	promócióinkról;	

• Promóciók,	felmérések	és	fókuszcsoportok	lebonyolítása;	valamint	
• Elhelyezkedés-függő	 szolgáltatások	 nyújtása,	 beleértve	 keresési	 találatokat	 és	 egyéb,	 személyre	

szabott	tartalmat,	az	ön	mobileszközéről	szerzett	elhelyezkedési	információ	felhasználásával.	
• Az	ön	érdeklődési	köréhez	igazított	hirdetési	üzenetek	megküldése	

Erőforrás-figyelés:	 A	 Hanes	 eszközei	 és	 erőforrásai	 használatának	 figyeléséhez,	 illetve	 a	 Hanes	 helyszínei,	
vagyona	és	információi	védelméhez:	



• Annak	megértése,	hogy	ön	hogyan	használja	az	Oldalt,	belső	kutatási	céllal,	és	hogy	javítsuk	az	ön	felé	
folytatott	termékkommunikációnkat;	

• Az	Oldal	tartalmának,	megjelenésének	és	használhatóságának	javítása;	valamint	
• Lopás-	és	csalásfigyelés.	

Jogi	 és	 hatósági	megfelelés:	A	 jogszabályoknak	 való	megfelelés,	 belső	 ellenőrzés-értékelések	 és	 (a	Hanes	 és	
külső	auditszolgáltatók	által	végzett)	auditok,	valamint	a	bűnüldöző	hatóságok	segítése	a	jelen	Tájékoztató	és	a	
jogszabályok	keretei	között.		

Hogyan	kerülnek	megosztásra	az	ön	adatai	

A	Hanes	 tiszteletben	 tartja	 az	 ön	 privát	 szféráját	 és	 ennek	megfelelően	 csak	 korlátozott	 számú	esetben	oszt	
meg	személyes	adatokat.			

A	Hanesen	belül		

Megoszthatjuk	 az	 ön	 személyes	 adatait	 a	 Hanesen	 belül	 marketing-	 és	 egyéb	 adminisztratív	 célokból	 az	
irányadó	 jogszabályok	 betartásával.	 Ha	 ön	 nem	 szeretne	marketinginformációkat	 fogadni	 a	Hanestől,	 kérjük,	
használja	 az	 önnek	 küldött	 valamennyi	 emailes	 kommunikációban	 megtalálható	 leiratkozási	 linket,	 vagy	
keressen	meg	minket	az	alábbiakban	megadottak	szerint.		

Harmadik	fél	szolgáltatóinkkal	

Nemzetközi	 szervezetként	 a	 Hanes	 harmadik	 fél	 szolgáltatókat	 bíz	 meg	 különböző	 üzleti	 műveleteknek	 a	
nevünkben	 történő	 elvégzésére.	 Amikor	 megosztjuk	 az	 ön	 személyes	 adatait	 harmadik	 fél	 szolgáltatóinkkal,	
csak	azon	adatokat	osztjuk	meg,	amelyekre	szükségük	van	az	általunk	megrendelt	szolgáltatások	teljesítéséhez,	
és	megköveteljük,	hogy	ezen	információkat	védjék,	és	ne	használják	fel	egyéb	célra.	Többek	között	a	következő	
célokra	vehetünk	igénybe	szolgáltatót:	

• Az	ön	termékigényeinek	teljesítése,	beleértve	a	fizetések	feldolgozását	és	szállítást	is	
• Promóciók	és	játékok	lebonyolítása	
• Oldalaink	tárolása	és	emailjeink	továbbítása,	illetve	egyéb	kommunikációk	
• Adataink	 elemzése,	 időközönként	 más	 forrásból	 származó	 adatokkal	 együtt,	 értesítések	 	 küldése	

céljából	az	ön	számára	
• Piackutatás	végzése	és	adatelemzés	termékeink,	szolgáltatásaink	és	oldalaink	fejlesztése	érdekében	
• Más	 holnapokon	 vagy	 applikációkon	 hirdetési	 felület	 vásárlása	 vagy	 menedzselése,	 illetve	 ezen	

oldalakon	 vagy	 applikációkon	 megjelenített	 hirdetési	 tartalmon	 (például	 szöveg,	 grafika,	 animáció,	
videók,	stb.)	keresztül	tevékenységünk	és	futó	akcióink	promóciója	céljából.	Ezen	hirdetési	szolgáltatók	
Cookie-kat	használhatnak	beazonosításra	nem	alkalmas	adatok	gyűjtése	céljából	az	ön	 látogatásairól	
az	 Oldalon.	 Ezen	 beazonosításra	 nem	 alkalmas	 adatok	 körébe	 nem	 tartozik	 az	 ön	 neve,	 címe,	 e-
mailcíme,	 illetve	 egyéb	olyan	 adata,	 amely	 alapján	ön	 közvetlenül	 azonosítható;	 de	néhány	esetben	
bele	tartozhat	az	ön	IP-címe.	Az	önnek	az	Oldalon	tett	látogatásait	érintő	adatokon	kívül	szolgáltatóink	
az	önnek	más	honlapokon	tett	látogatásaira	vonatkozó	adatokat	is	felhasználhatják	a	tőlünk		elérhető	
termékek	és	szolgáltatások	hirdetése	céljából.	

Abban	 az	 esetben,	 ha	 a	 Hanes	 vagy	 bármely	 kapcsolt	 vállalkozása	 részben	 vagy	 egészben	 harmadik	 fél	
tulajdonába	kerül,	az	ön	adatai	szintén	átruházás	tárgyát	képezhetik.	Az	alábbi	 leírt	kivételekkel	a	Hanes	nem	
adja	el,	nem	ruházza	át,	illetve	nem	teszi	hozzáférhetővé	semmilyen	harmadik	fél	számára	az	Oldalon	gyűjtött	
személyes	adatokat.	

	

	



Gondosan	megválogatott	üzleti	partnereinkkel	

A	Hanes	gyakran	működik	együtt	gondosan	megválogatott	üzleti	partnereivel	az	önt	esetlegesen	érdeklő	közös	
akciók	 vagy	 termékek	 kínálása	 céljából.	 Ahol	 az	 irányadó	 jog	 megengedi,	 az	 önre	 vonatkozó	 adatokat	
kombináljuk	 üzleti	 partnereinkkel	 abból	 a	 célból,	 hogy	 önnek	 promóciós	 üzeneteket	 küldjünk.	 Ezen	
programokhoz	egyértelművé	tesszük	az	ön	személyes	adatainak	gyűjtésekor,	hogy	az	önre	vonatkozó	adatokat	
megosztjuk	gondosan	megválogatott	üzleti	partnereinkkel	és	kikérjük	ehhez	az	ön	hozzájárulását	az	 irányadó	
jog	szerint.			

Ha	ön	nem	kíván	ilyen	közös	értesítéseket	kapni,	az	adott	kommunikációról	a	jelen	Szabályzat	által	tartalmazott	
utasításokat	követve	leiratkozhat.	

Egyéb	helyzetek,	amelyekben	az	ön	adatai	megosztásra	kerülhetnek	

Esetlegesen	 megoszthatjuk	 az	 ön	 személyes	 adatait,	 ha	 úgy	 véljük,	 hogy	 ez	 szükséges	 a	 Hanes	 jogainak	 és	
tulajdonának	 védelme	 érdekében,	 ideértve	 	 Szerződési	 Feltételeink	 végrehajtását	 is,	 illetve	 amikor	 erre	 a	
törvénynél	és	/	vagy	hatósági	döntésnél	fogva	kötelesek	vagyunk.	

Megosztásra	 kerülhet	 az	 ön	 azonosítására	 nem	 alkalmas	 aggregát	 vagy	 anonim	 információ	 a	 Hanes	 üzleti	
céljainak	elérése	érdekében.	Például	esetlegesen	megosztásra	kerülhet	honlapjaink	látogatóinak	száma.	Üzleti	
partnereinkkel	 is	 megoszthatunk	 aggregát	 vagy	 anonim	 információkat	 saját	 üzleti	 céljaikra	 az	 irányadó	 jog	
betartásával.			

Felhasználók	által	generált	tartalom	

A	Hanes	bizonyos	oldalai	 lehetővé	teszik	a	 felhasználóknak,	hogy	saját	 tartalmukat	beküldjék	vagy	blogokban	
vegyenek	részt,	stb.	Az	ön	által	felhasználói	tartalomként	a	Hanes	részére	beküldött	vagy	itt	posztolt	tartalom	
nyilvánosan	 elérhető	 információvá	 válik.	 Javasoljuk,	 hogy	 körültekintéssel	 járjon	 el,	 amikor	 úgy	 dönt,	 hogy	
bármely	információt	megoszt	 ilyen	tartalmakban	vagy	posztokban.	A	Hanes	nem	képes	megakadályozni,	hogy	
mások	ezen	információkat	a	jelen	Tájékoztatót,	a	jogszabályokat,	 illetve	az	ön	személyes	jogait	és	biztonságát	
sértő	módon	használják	fel.	A	Hanes	nem	felelős	ilyen	posztok	következményeiért.		

Információátadás	

Nemzetközi	 szervezetként	 az	 ön	 információi	 átadásra	 kerülhetnek	 a	Hanes	 szervezetén	belül	 az	 ön	hazájától	
eltérő	országba	 is,	 illetve	az	ön	hazájától	eltérő	országban	működő,	megbízható	harmadik	fél	partnereinkhez,	
akik	 nevünkben	 feldolgozzák	 az	 ön	 információit.	 Ennek	 része	 lehet	 a	 továbbítás	 az	 Egyesült	 Államokba	 is.	 A	
jelen	 honlap	 használatával,	 illetve	 információ	 megadásával	 a	 Hanes	 részére	 ön	 beleegyezik,	 hogy	 ezen	
információkat	átadjuk	a	jelen	Tájékoztató	és	az	irányadó	adatvédelmi	jog	rendelkezései	szerint.		

A	Hanes	megtartja	az	irányadó	adatvédelmi	jogszabályokat	az	ön	adatainak	más	országba	való	továbbításakor,	
és	 adatvédelmi	 eljárásokat	 alkalmaz	 a	 jelen	 Tájékoztatónak	 és	 az	 irányadó	 jognak	 megfelelően,	 függetlenül	
attól,	hogy	az	ön	adatai	hova	kerülnek	továbbításra.					

Az	ön	adatainak	védelme	

A	 Hanes	 adminisztratív,	 fizikai	 és	 műszaki	 intézkedéseket	 alkalmaz,	 hogy	 az	 ön	 információit	 elvesztéssel,	
illetéktelen	 felhasználással,	 illetve	módosítással	 szemben	megvédje.	 Az	 ön	 adatait	 biztonságos	 környezetben	
tároljuk,	 és	 az	 információkhoz	 való	 hozzáférés	 korlátozott	 az	 illetéktelen	 hozzáférés,	 módosítás,	 illetve	
felhasználás	megakadályozása	érdekében,	arra	csak	a	nevünkben	eljáró	munkavállalók,	 illetve	harmadik	 felek	
jogosultak,	kizárólag	ha	erre	munkájuk	végzéséhez	szükségük	van.	



A	Hanes	 az	 ön	 adatait	 a	 jelen	 Szabályzatban	 vázolt	 célok	 teljesítéséhez	 szükséges	 ideig	 tárolja,	 kivéve,	 ha	 a	
jogszabályok	ennél	hosszabb	megőrzési	időt	írnak	elő	vagy	engednek	meg.		

Az	ön	jogai	és	kapcsolatfelvétel	cégünkkel	

A	Hanes	tiszteletben	tartja	az	ön	ahhoz	való	jogát,	hogy	megválassza,	miként	vegyük	fel	önnel	a	kapcsolatot.	Ha	
a	 továbbiakban	 nem	 szeretne	 információkat	 kapni	 a	 Hanestől,	 kövesse	 az	 önhöz	 eljuttatott	 valamennyi	
üzenetben	 megtalálható	 leiratkozási	 utasításokat.	 A	 Hanes	 tiszteletben	 tartja	 az	 ön	 kívánságát	 a	 promóciós	
üzenetek	 fogadásáról	 való	 leiratkozás	 tekintetében	 a	 leiratkozási	 utasításoknak	 megfelelően.	 Azonban	 a	
szolgáltatással	 kapcsolatos	 kommunikációkat,	 például	 a	 honlapjainkon	 keresztüli	 vásárlások	 megerősítéseit	
továbbra	 is	 küldhetjük	 önnek.	 Előfordulhat	 továbbá,	 hogy	 nyilvántartási	 célból	 megőrizzük	 az	 ön	 adatait,	
például	azért,	hogy	biztosan	 teljesítsük	az	ön	azon	kérését,	miszerint	nem	szeretne	bizonyos	 típusú	üzenetet	
kapni.			

Ön	 az	 irányadó	 jog	 által	 meghatározottak	 szerint	 jogosult	 az	 önről	 gyűjtött	 adatok	 elérésére,	
helyesbítésére	 és	 törlésére,	 és	 jogszerű	 okból	 jogosult	 ezen	 adatok	 feldolgozását	 megtiltani.	 Ezen	
jogok	gyakorlása	érdekében,	kérjük,	a	következő	címre	írjon:	

Hanes	Hungary	Kft.,	Baross	utca	165,	2040	Budaörs,	Hungary	

Cjsz:	1309086624	

Cookie-k	és	más	technológiák	

A	 Hanes	 cookie-kat	 és	 más	 online	 technológiákat	 alkalmaz	 honlapjaink	 és	 online	 szolgáltatásaink,	 illetve	 az	
adatgyűjtés	támogatására.	A	cookie-k	kis	méretű,	szöveges,	az	ön	eszközének	(pl.	számítógépének,	tabletjének,	
okostelefonjának)	egyedi	azonosítására	alkalmas	fájlok,	amelyek	egyéb	információt	is	tartalmazhatnak.			

Oldalaink	 használatával	 ön	 beleegyezik	 abba,	 hogy	 a	 jelen	 Tájékoztató	 szerint	 cookie-kat	 alkalmazzunk.	 Az	
általunk	 alkalmazott	 cookie-k	 a	 jelen	 Tájékoztatóban	 leírt	 célokra	 kerülnek	 felhasználásra,	 az	 ön	 által	 az	 ön	
böngészőjében	bármikor	 átállítható	módon	megadott	beállítások	 szerint.	Ha	ön	nem	egyezik	bele	 a	 cookie-k	
használatába,	kérjük,	állítsa	be	böngészőjét	ennek	megfelelően.	Ha	ön	kikapcsolja	az	általunk	használt	cookie-
kat,	ez	valószínűleg	hatással	lesz	a	honlap	által	önnek	nyújtott	felhasználói	élményre.	

A	cookie-k	használatának	lehetséges	céljai	között	van	az	ön	által	 látott	ajánlatok	és	hirdetések	testre	szabása,	
az	 ön	 eszközének	 oldalunkon,	 illetve	 olyan	 harmadik	 felek	 által	 kiadott	 oldalakon	 vagy	 szolgáltatások	 között	
való	böngészésre	vonatkozó	adatok	alapján,	akiknél	cookie-kat	alkalmazunk.	Ha	ön	korábban	úgy	döntött,	hogy	
megadja	a	Hanes	részére	személyes	adatait,	akkor	az	ön	választásai	szerint	kombinálhatjuk	az	ön	eszközén	lévő	
böngészési	adatokat	és	feldolgozhatjuk	az	ön	személyes	adataival	kiadott	cookie-kat	például	azért,	hogy	az	ön	
részére	 személyre	 szabott,	 célzott,	 az	 ön	 személyes	 érdeklődésére	 számot	 tartó	 hirdetési	 üzeneteket	
küldhessünk.	Bármikor	dönthet	úgy,	hogy	nem	szeretne	az	eszköze	böngészési	adatai	alapján	személyre	szabott	
hirdetéseket	kapni,	lépjen	velünk	kapcsolatba	ingyenesen	ezen	célból,	illetve	használja	az	ön	által	esetlegesen	
kapott	bármely	e-mailüzenetben	található	leiratkozási	linket.		

Az	általunk	használt	cookie-k	

Amikor	 felkeresi	 Oldalunkat,	 az	 ön	 által	 böngészőjében	 megadott	 beállítások	 szerint	 fogunk	 cookie-kat	
elhelyezni	 az	 ön	 eszközén,	 amely	 által	 fel	 tudjuk	 ismerni	 az	 ön	 eszközén	 levő	 cookie-t	 a	 cookie	 session	
időtartama	 erejéig.	 Az	 általunk	 elhelyezett	 cookie-k	 a	 következő	 célokat	 szolgálják,	 amíg	 ön	 használja	
oldalunkat:		



• Statisztikák	 összeállítása,	 mint	 például	 forgalom	 mértéke	 és	 Oldalaink	 egyes	 komponenseinek	
használata	 (ideértve	 a	 szekciókat,	 tartalmat	 és	 a	 megtekintett	 oldalakat)	 szolgáltatásaink	
használhatóságának	fejlesztése	érdekében	

• Honlapunk	 kialakításának	 és	 az	 ön	 eszköze	 megjelenítési	 beállításainak	 (például	 nyelv,	 felbontás,	
operációs	rendszer)	módosítása	Oldalunk	megtekintése	során,	az	ön	eszközének	hardvere	és	szoftvere	
szerint.	

• Internetes	űrlapjainkon	(például	fiókregisztráción)	keresztül	az	ön	által	megadott	adatok,	illetve	az	ön	
által	honlapunkon	kiválasztott	termékek,	szolgáltatások	vagy	információk	(például	bevásárlókocsijának	
tartalma)	tárolása.	

• Annak	 lehetővé	 tétele	 az	 ön	 számára,	 hogy	 oldalunk	 korlátozottan	 hozzáférhető	 vagy	 privát	
területeihez	 hozzáférjen,	 például	 az	 ön	 fiókjához,	 azonosítók	 vagy	 az	 ön	 által	 korábban	 megadott	
adatok	alapján	

• Biztonsági	 intézkedések	megtétele	érdekében,	például	 hogy	megkérjük	önt,	 hogy	újra	 lépjen	be	egy	
bizonyos	tartalom	vagy	szolgáltatás	tekintetében,	bizonyos	idő	utáni	kilépést	követően.	

Harmadik	felek	által	elhelyezett	cookie-k	

Oldalunk	ön	általi	böngészése	során	a	Hanes	által	elhelyezett	cookie-kon	kívül	harmadik	felek	is	elhelyezhetnek	
cookie-kat	 az	 ön	 eszközén.	 Ennek	 oka	 lehet,	 hogy	 ők	 a	 Hanes	 részére	 szolgáltatást	 nyújtanak,	 mint	 például	
oldalanalízis	vagy	-	karbantartás,	vagy	mert	Oldalunk	ezen	harmadik	felektől	tartalmaz	tartalmat	vagy	hirdetést.	
Harmadik	 felek	 cookie-jainak	 elhelyezésére	 és	 használatára	 ezen	 harmadik	 felek	 adatvédelmi	 szabályzata	 az	
irányadó.	 Tájékoztatjuk	 önt	 azon	 cookie-k	 céljáról,	 amelyekről	 tudomásunk	 van,	 hogy	 ön	 a	 lehető	 legtöbb	
információ	birtokában	hozhasson	döntést	a	cookie-król.	

A	harmadik	felek	által	elhelyezett	cookie-k	a	cookie	session	idejére	a	következőket	tehetik	lehetővé:	

• Annak	 számlálása,	 hogy	 hirdetési	 tartalom	 hányszor	 kerül	 megjelenítésre	 és	 leszállításra	 hirdetési	
felületünkön	keresztül	

• A	 megjelenített	 hirdetések	 azonosítása	 és	 az	 egyes	 hirdetésekre	 kattintó	 felhasználók	 száma	
statisztika	számítása	érdekében	

• Az	ön	eszközének	felismerése	a	következő	bármely	más	olyan	oldal	vagy	szolgáltatás	böngészésekor,	
amelyeken	ezen	hirdetők	vagy	harmadik	felek	szintén	elhelyezik	ezen	cookie-kat,	és	ahol	lehetséges,	
ezen	harmadik	fél	általi	oldalak	és	szolgáltatások	vagy	általuk	megjelenített	hirdetések	testre	szabása.	

Testreszabott	hirdetés	

A	 testreszabott	 hirdetés	 önre	 vonatkozó	 adatokat	 használ,	 hogy	 releváns,	 célzott,	 az	 ön	 érdeklődésének	
valószínűleg	 megfelelő	 hirdetést	 biztosítson.	 Kattintson	ide	a	 testreszabott	 hirdetésre	 vonatkozó	 további	
információkért.	 Ezen	 hirdetési	 üzenetek	 a	 Hanes	 oldalán,	 illetve	 az	 interneten	 egyebütt	 jelennek	 meg.	 A	
testreszabott	 hirdetések	 honlapokon	 vagy	 mobil-applikációkban	 való	 megjelenését	 a	 következőképpen	
korlátozhatja:	

• A	cookie-k	törlése	és	letiltása	a	böngésző(k)ben	
• A	 testreszabott	 hirdetések	 letiltása	 a	 honlapokról	 olyan	 cégektől,	 akik	 tagjai	 a	 Digital	 Advertising	

Alliance-nek	 (http://www.aboutads.info/choices/#completed)	 vagy	 a	 Network	 Advertising	 Initiative-
nek	(http://www.networkadvertising.org/choices/).	

Bizonyos	mobileszközök	operációs	rendszerei	lehetővé	teszik	annak	korlátozását,	hogy	információ	felhasználás	
történjen	 a	 testreszabott	 hirdetésnek	 mobil-applikációba	 való	 leszállítását	 illetően..	 Ellenőrizze	 eszköze	
beállításait	az	eszköz	operációs	rendszerén	keresztül	rendelkezésre	álló	opciókért.	Megjegyzendő,	hogy	akkor	is	
láthat	 vagy	 kaphat	 cégünktől	 hirdetést,	 ha	 letiltja	 a	 Hanes	 testreszabott	 hirdetéseit,	 de	 lehet,	 hogy	 ezen	
hirdetések	kevésbé	lesznek	relevánsak	az	ön	számára.	



Hogyan	lehet	szabályozni	a	cookie-kat	

Több	opció	áll	rendelkezésre	a	cookie-knak	az	ön	eszközén	történő	kezelésére.	Bármikor	megváltoztathatja	az	
eszközén	böngészője	 beállításait,	 amely	 valószínűleg	megváltoztatja	 az	 ön	 számára	 a	 hozzáférési	 feltételeket	
bizonyos	 olyan	 szolgáltatásokhoz,	 amelyekhez	 cookie-k	 szükségesek.	 Ön	 az	 alább	 leírt	 módokon	 bármikor	
kifejezheti	vagy	módosíthatja	igényeit	a	cookie-kra	vonatkozóan.	

Beleegyezés	cookie-k	használatába	

Egy	cookie-nak	egy	eszközön	történő	elmentése	a	felhasználó	döntésétől	és	az	általa	a	döntés	végrehajtásához	
használt	böngészőtől	függ.	Ha	ön	engedélyezi	a	cookie-kat	,	ezek	elmentésre	kerülhetnek	az	ön	eszközén,	i	az	
ön	 által	 megtekintett	 oldalakba	 integráltan,	 átmenetileg	 tárolva	 az	 ön	 eszközének	 erre	 kijelölt	 részén.	 Ezen	
cookie-kat	csak	azok	elhelyezője	tudja	elolvasni.	

Cookie-k	letiltása	

Ha	ön	letiltja	a	cookie-kat	az	eszközén	vagy	törli	a	korábban	már	lementett	cookie-kat,	előfordulhat,	hogy	nem	
tud	 igénybe	 venni	 egy	 sor	 olyan	 szolgáltatást,	 amelyek	 előírják	 a	 cookie-kat	 oldalunk	 bizonyos	 részeinek	
böngészéséhez,	például	az	ön	által	választott	alapértelmezett	nyelv	vagy	az	az	ország,	amelyből	az	ön	eszköze	
az	 internethez	 kapcsolódik.	 Cégünk	 nem	 felelős	 szolgáltatásaink	 korlátozott	működéséért,	 ha	 azt	 az	 okozza,	
hogy	 nem	 tudjuk	 elhelyezni	 vagy	 elolvasni	 a	 működéshez	 szükséges	 cookie-kat,	 amelyeket	 ön	 letiltott	 vagy	
törölt.	

Az	ön	böngészője	beállítható	akként,	hogy	az	ön	eszközén	 tárolja	 a	 cookie-kat,	 illetve	hogy	 	 egyáltalán,	 vagy	
elhelyező	 szerint	 ne	 tárolja	 a	 cookie-kat.	 Úgy	 is	 be	 lehet	 állítani	 a	 böngészőket,	 hogy	 egyenként	 el	 kelljen	 a	
cookie-kat	fogadni	vagy	vissza	kelljen	őket	utasítani,	mielőtt	azok	minden	bizonnyal	elmentésre	kerülnek	az	ön	
gépén.			

Valamennyi	 böngésző	 különböző,	 és	 a	 cookie-k	 kezelését	 gyakran	 a	 böngésző	 Segítség	menüje	 írja	 le.	 Hogy	
önnek	segítséget	nyújtsunk,	az	alábbiakban		biztosítunk	egy	útmutatót.	Kérjük,	vegye	figyelembe,	hogy	ez	nem	
akadálya	annak,	hogy	hirdetések	megjelenítésre	kerüljenek	az	ön	eszközén.	Csak	azon	technológiákat	blokkolja,	
amelyek	a	hirdetéseket	az	ön	böngészése	és	érdeklődése	szerint	testre	szabják.	

Böngésző	 A	beállítás	módja	
Internet	 Explorer	
TM	

• Válassza	 ki	 az	 „Eszközök”	 menüt	 (vagy	 "Eszközök"),	 aztán	 „Internetbeállítások”	 (vagy	
„Internetbeállítások”).	

• Kattintson	az	„Adatvédelem”	fülre	(vagy	„Bizalmas	adatok")	
• Válassza	ki	a	kívánt	szintet	a	kurzor	használatával,	vagy	kattintson	a	„Továbbiak”	gombra	a	cookie-k	

kezelésének	testreszabásához.	
Firefox	TM	 • Válassza	ki	az	„Eszközök”	>		„Preferenciák”,	majd	„Opciók”	menüt	

• Kattintson	az	„Adatvédelem”-re	
• Az	 „Eddig	 tárol”	 mezőben	 válassza	 ki	 azt,	 hogy	 „Testreszabott	 beállítások	 használata	 az	

előzményekhez”.	
• Válassza	ki	az	önnek	megfelelő	cookie-kezelési	módot	

Safari	TM	 • A	felső	menüben	válassza	ki	a	„Szerkesztés”	menüt	
• A	legördülő	menüből	válassza	ki	a	„Preferenciák..”-at	
• Válassza	ki	a	„Biztonság”	ikont	
• Ellenőrizze,	 hogy	 a	 „Cookie-k	 elfogadásánál”	 a	 „Mindig	 vagy	 Csak	 a	 böngészett	 oldalakról”	 opció	

legyen	kipipálva	
Chrome	TM	 • Válassza	ki	az	„Opciók”	menüt>	„További	opciók”	

• Az	„Adatvédelemben”	kattintson	arra,	hogy	„Tartalombeállítások”	
• „Cookie-k"	szekció	

Opera	TM	 • Válassza	ki	a	„Fájl”>	„Preferenciák”	menüt	
• Adatvédelem	

	



Oldalaink	 ezen	 kívül	 Google	 Analyticset	 használnak,	 hogy	 többet	 tudjunk	 arról,	 hogy	 ön	 hogyan	 használja	
oldalunkat.	A	Google	Analytics	letiltásához	látogasson	el	ide:	

https://support.google.com/analytics/answer/181881?hl=en	

A	 böngészőbeállítások	 kezelésének	 lehetőségeivel	 kapcsolatosan	 javasoljuk	 továbbá,	 hogy	 tekintse	 meg	 a	
következő	oldalakat:	

http://www.civicuk.com/cookie-law/browser-settings	

http://www.cnil.fr/vos-droits/vos-traces/les-cookies/	

http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/	

http://www.aboutcookies.org/DEFAULT.ASPX?page=1	

Ha	többen	használják	az	ön	eszközét,	vagy	az	eszközön	több	böngésző	van,	nem	lehet	biztosítani,	hogy	az	ön	
eszközén	 megjelenő	 szolgáltatások	 és	 hirdetések	 az	 eszköz	 ön	 általi,	 és	 ne	 az	 eszköz	 valamelyik	 másik	
felhasználója	 általi	 használatának	 feleljenek	 meg.	 Amikor	 megosztja	 az	 eszközét	 másokkal,	 ön	 felelős	 azért,	
hogy	választásait	konfigurálja	a	cookie-kal	kapcsolatban	a	böngésző	beállításain	keresztül.	

Egyéb	technológiák	

A	 cookie-k	 mellett	 más	 technológiák,	 például	 web	 beaconök	 és	 JavaScript	 is	 alkalmazhatók	 az	 Oldal	
szolgáltatásainak	biztosítására.	Oldalaink	az	 irányadó	 jogszabályi	keretek	között	közösségi	oldalakról	és	egyéb	
harmadik	felektől	is	tartalmazhatnak	„plugin”	elemeket,	például	a	Facebook	„Tetszik”	gombját.				

Az	ön	beleegyezésével,	 illetve	az	 irányadó	jog	által	megengedett	módon	ezen	elemek	információt	küldhetnek	
az	 azt	 biztosító	 félnek,	 még	 akkor	 is,	 ha	 ön	 rá	 sem	 kattint	 az	 elemre.	 Ezen,	 továbbítás	 tárgyát	 képező	
információtípusok	 közé	 tartozik	 az	 ön	 IP-címe,	 adatok	 az	 ön	 böngészőjéről	 és	 eszközéről,	 és	 a	 honlapunkon	
megtekintett	oldal	címe.			

Ilyen	elemek	kattintása,	használata	vagy	betöltése	cookie-kat	helyezhet	el,	olvashat	el	vagy	továbbíthat	az	ön	
eszközén.	 Ezen	 cookie-k	 tartalmazhatják	 a	 közösségi	 oldal	 vagy	 harmadik	 fél	 által	 önhöz	 rendelt	 egyedi	
azonosítót.	Az	elemek	betöltésére,	működésére	és	használatára	az	azt	biztosító	fél	adatvédelmi	szabályzata	és	
általános	feltételei	vonatkoznak.		

A	jelen	Tájékoztató	módosítása	

Ha	a	jelen	Adatvédelmi	Tájékoztató	módosításra	kerül,	a	frissített	verziót	honlapjainkon	publikáljuk.	Megfelelő	
értesítést	 fogunk	 biztosítani	minden	 jelentős	 változásról,	 de	 javasoljuk,	 hogy	 rendszeresen	 keresse	 fel	 ezt	 az	
oldalt,	hogy	folyamatosan	tisztában	legyen	az	önről	gyűjtött	információk	esetleges	felhasználási	módjaival.		
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