ADATVÉDELMI NYILATKOZAT
A szalaifa.hu weboldalt a SZALAI Kft. (8900 Zalaegerszeg, Hegyközség u. 2.) (továbbiakban
Üzemeltető) üzemelteti. A Felhasználók regisztrációt nem igénylő szolgáltatások igénybevétele
esetén böngészéssel (ráutaló magatartással) beleegyeznek az oldal használatába a következő
adatvédelmi nyilatkozatban foglaltak szerint:
1. Az Adatkezelő által üzemeltetett weboldallal összefüggő adatkezelés
1.1. Az Adatkezelő honlapjára látogatók adataival kapcsolatos tájékoztatás
(1) Adatkezelő a honlapján tett látogatások során egy vagy több cookie – apró információcsomag,
amelyet a szerver küld a böngészőnek, majd a böngésző visszaküld a szervernek minden, a szerver
felé irányított kérés alkalmával – kerül küldésre a honlapot meglátogató személy számítógépére,
amely(ek) révén annak böngészője egyedileg azonosítható lesz, amennyiben ehhez a honlapot
meglátogató személy világos és egyértelmű tájékoztatást követően kifejezett (aktív) hozzájárulását
adta a honlap további böngészésére irányuló magatartásával. A honlapot meglátogató személy a
cookie adatkezelést böngészőprogramjában letilthatja.
(2) A cookie-k kizárólag a felhasználói élmény javítása, a belépési folyamat automatizálása érdekében
működnek. A honlapon használt sütik személy szerinti beazonosításra alkalmas információt nem
tárolnak, az Adatkezelő személyes adatkezelést e körben nem folytat, mindössze a felhasználók IP
címének, az operációs rendszer és a böngészőprogram, illetve a látogatott oldalak URL címének és a
látogatás idejének naplózására kerül sor.
1.2. Hírlevél feliratkozás, regisztráció
1.2.1. Hírlevél feliratkozás
Az adatkezelő honlapjain hírlevél feliratkozásra nincs lehetőség.
1.2.2. Regisztráció
Az adatkezelő honlapjain regisztrációra nincs lehetőség.
1.3. Weboldalon végzett direkt marketing tevékenységgel kapcsolatos adatkezelés
Az Adatkezelő weboldalain direkt marketing tevékenységet nem folytat.
1.4. Az Adatkezelő által üzemeltetett webáruházzal összefüggő adatkezelés
Az Adatkezelő a szalaifa.hu weboldalon webáruház üzemeltetési tevékenységet nem folytat.
1.5 Látogatási statisztikák
A szalaifa.hu oldalra látogató Felhasználók számítógépének egyes adatai és IP címei statisztikai és
rendszerfejlesztési célból naplózásra kerülnek. Ezeket az adatokat az Üzemeltető kizárólag belső
használatú statisztikák készítésére használja fel. Az IP címeket az üzemeltető semmilyen más adathoz
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nem köti, mely alapján a Felhasználó személye beazonosítható lenne, és harmadik személynek
semmilyen formában nem adja át vagy nem teszi elérhetővé.
1.6 Konverziókövető cookie-k
Amennyiben a Felhasználó az Üzemeltető által más honlapokon megjelenített hirdetésre kattintva jut
el a www.brikettmester.hu honlap valamely oldalára, bizonyos esetekben az Üzemeltető kisméretű,
személyes adatokat is tartalmazó adatfájlt (cookie-t) helyez el a felhasználó számítógépén. A cookie
elhelyezésének célja az, hogy az Üzemeltető mérni tudja online hirdetéseinek hatékonyságát.
1.7 Regisztrált Felhasználót felismerő cookie-k
A szalaifa.hu honlap webshop rendszert nem üzemeltet.
1.8 A cookie-k biztonsági vonatkozásairól
Az Üzemeltető a cookie-kban tárolt adatokat harmadik személynek semmilyen formában nem adja át
vagy nem teszi elérhetővé. A Felhasználó böngészőjében beállíthatja, hogy értesítést kapjon arról,
hogy az Üzemeltető cookie-t kíván elhelyezni a számítógépén, és az elhelyezést le is tilthatja. A
cookie-kat a rendszer maximum 90 napig tárolja, utána automatikusan törlődnek. A cookie-k a
felhasználó számítógépének működését és biztonságát semmilyen szempontból nem befolyásolják és
nem veszélyeztetik.
1.9 Regisztrált felhasználók adatainak kezelése
Az adatkezelő honlapjain regisztrációra nincs lehetőség.
Vonatkozó jogszabályok:
– az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény;
– AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2016. április 27-i (EU) 2016/679 RENDELETE, általános
adatvédelmi rendelete.
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