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Google Analytics (analitika) A böngészési szokásokról szóló adatok
gyűjtése és elemzése

Google

3.

2.

1.

Hogyan használja ez a weboldal a sütiket?
Weboldalunkon sütiket vagy hasonló technológiákat használunk, amelyek a weboldalunkon tett látogatása során 
egy kis méretű szöveges fájlt küldenek és mentenek el az Ön számítógépére, táblagépére és/vagy mobiltelefon-
jára. A könnyebb olvashatóság érdekében a továbbiakban minden ilyen technikákra „süti” néven hivatkozunk.

A https://www.fabion.hu weboldal meglátogatása esetén az alábbi sütik kerülnek elhelyezésre az Ön számítógé-
pén:

Technikai vagy funkcionális sütik
Ezek a sütik szükségesek a weboldal működéséhez. Ezek biztosítják például, hogy a weboldal megjegyezze 
beállításait (többek között a hely- és nyelvi beállításait), valamint hogy online vásárlása során termékei az 
online kosárban maradjanak. A sütikre vonatkozó jogszabályok alapján ezek használatához nem szükséges 
hozzájárulás.

Analitikai sütik
Folyamatosan mérjük, hány látogató érkezik a weboldalunkra, és mit tekintenek meg a legtöbben – így megál-
lapíthatjuk, a www.fabion.hu mely része a legérdekesebb látogatóink számára. A rögzített adatok nem vezet-
hetők vissza konkrét személyekhez, és kizárólag statisztikai célokra használjuk fel azokat. Ezek az információk 
betekintést nyújtanak többek között a weboldal látogatóinak számába és az egyes látogatások időtartamába. 
Ennek segítségével optimalizálhatjuk és felhasználó barátabbá tehetjük weboldalunkat. E sütik elhelyezése 
előtt hozzájárulását kérjük a sütikkel kapcsolatos bannerünkön.

Egyéb sütik
A weboldalak közösségi hálózatokon történő megosztásának, az ügyfélprofilok létrehozásának, a hírlevelek, 
ajánlatok és hirdetések különféle csatornákon keresztüli személyre szabásának biztosításához harmadik féltől 
származó sütiket használunk. E sütik elhelyezése előtt hozzájárulását kérjük a sütikkel kapcsolatos bannerün-
kön.

Cookie beállítások
Beállíthatja, milyen típusú cookie-kat szeretne engedélyezni. A most megadott cookie beállítások később is 
módosíthatók.

Mely sütik használatához kérjük a hozzájárulását?
Alább megtekintheti azon sütik listáját, amelyeket a technikai és funkcionális sütiken kívül használunk. Egy 
részüket mi magunk használjuk, másokat általunk megbízott harmadik felek. Ezek a felek a nevünkben járnak 
el, és mi határozzuk meg, hogyan kezeljék a sütiket. Bizonyos sütiket azonban független harmadik felek 
helyeznek el és használnak. Ezekre a harmadik felekre nincsen ráhatásunk, és nem befolyásolhatjuk, hogyan 
kezelik az Ön adatait. Ha többet szeretne megtudni arról, hogyan kezelik ezek a harmadik felek a sütiket, tekint-
se meg a vonatkozó adatvédelmi nyilatkozatot. Felhívjuk figyelmét, hogy a harmadik felek adatvédelmi nyilat-
kozata rendszeresen módosulhat.
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Hogyan engedélyezheti, tilthatja le és távolíthatja el a sütiket?
Beállíthatja számítógépe böngészőjét úgy, hogy weboldalunk meglátogatása során ne fogadjon sütiket. A sütiket 
a lejárati dátumuk előtt manuálisan is eltávolíthatja. Ehhez tekintse meg böngészője beállításait és útmutatóját. 
Fontos azonban, hogy amennyiben a böngészője elutasítja a sütiket, előfordulhat, hogy nem tudja használni 
weblapunk minden funkcióját, vagy nem fér hozzá annak bizonyos részeihez.

Előfordulhat, hogy az Adatvédelmi és sütikről szóló nyilatkozat frissül?
Elképzelhető, hogy a közeljövőben bővítjük vagy frissítjük az Adatvédelmi és sütikről szóló szabályzatunkat. 
Éppen ezért fenntartjuk a jogot jelen Adatvédelmi és sütikről szóló nyilatkozat frissítésére. Természetesen 
minden ilyen jellegű módosítást közzéteszünk ezen a weboldalon. További információkat a jelen nyilatkozatban, a 
weboldalunkon talál. Javasoljuk, hogy rendszeresen olvassa át ezt a nyilatkozatot – így biztosan tudomást szerez 
az esetleges változásokról.

Mi a teendő, ha panaszt kíván tenni a Fabion Kft. adatfeldolgozási eljárásával kapcsolatban?
Természetesen örömmel segítünk Önnek a személyes adatai feldolgozásával kapcsolatos panasza esetén. Az 
adatvédelmi jogszabályok értelmében Ön jogosult panaszt tenni a személyes adatai feldolgozásával kapcsolat-
ban. Ezt az országa illetékes szabályozó hatóságánál teheti meg.

Visual Website Optimizer A/B tesztelés Visual Website

Usabilla Ügyfélvisszajelzés kérése
továbbfejlesztési célokból

Usabilla

SnapEngage
Clang

A chat funkció bekapcsolása
Kapcsolódó információk megjelenítése
az e-mailekben

SnapEngage
Clang

DoubleClick Releváns hirdetések megjelenítése Google

Facebook Exchange (FBX) Releváns hirdetések megjelenítése Facebook

Facebook Custom Audience
(egyéni célközönség)

Hirdetések célzása Facebook

Facebook Pixel (Facebook-
képpont)

Releváns hirdetések megjelenítése Facebook

Google Ads (Hirdetések) A weboldal használati adatainak mérése Google

Google Adsense Releváns hirdetések megjelenítése Google

Google Adservices Releváns hirdetések megjelenítése Google

Google AdWords Conversion
(AdWords konverzió)

Releváns hirdetések megjelenítése Google

Google Dynamic Remarketing
(Dinamikus Remarketing)

Releváns hirdetések megjelenítése Google

Google Tag Manager
(Címkekezelő)

Böngészési szokásairól szóló adatok
megosztása harmadik felekkel

Google
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Hogyan veheti fel velünk a kapcsolatot személyes adatainak megtekintése, módosítása, áthelyezése vagy 
törlése céljából?
Ön jogosult az Önről összegyűjtött adatok megtekintésére, módosítására, áthelyezésére vagy törlésére. Ehhez 
vegye fel velünk a közvetlen kapcsolatot e-mailben az ertekesites@fabion.hu vagy az info@fabion.hu címeken.

Hogyan veheti fel a kapcsolatot a Fabion Kft -vel?
Az Adatvédelmi és sütikről szóló nyilatkozatunkkal kapcsolatos további kérdés esetén forduljon hozzánk az alábbi 
elérhetőségek egyikén:

Fabion Kft.

H-4030 Debrecen

Diószegi út 32.

Kereskedelem:


