
1. A SZABÁLYZAT CÉLJA

Jelen Szabályzat célja, hogy rögzítse a Kereskedelmi és Vendéglátó Vállalkozók  Somogy Megyei  
Érdekképviselete által alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket, adatkezelési politikát.

A Kereskedelmi és Vendéglátó Vállalkozók  Somogy Megyei  Érdekképviselete (a továbbiakban: Szolgáltató) 
a  www.kisosz.somogy.hu weboldal (a továbbiakban: Weboldal) működtetése során a Honlapra látogatók (a 
továbbiakban: Érintett) adatait kezeli.

Jelen Szabályzat célja, hogy a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások minden területén, mindenki számára, 
tekintet nélkül nemzetiségére vagy lakóhelyére, biztosítva legyen, hogy jogait és alapvető szabadságjogait, 
különösen a magánélethez való jogát tiszteletben tartsák a személyes adatainak gépi feldolgozása során.

2. A KEZELT ADATOK KÖRE

Cookie

A Weboldalon tett látogatások során egy vagy több cookie-t (sütit) – azaz egy-egy karaktersorozatot tartalmazó kis
fájlt – küld a Szolgáltató a látogató számítógépére, amely(ek) révén annak böngészője egyedileg azonosítható 
lesz. Ezen sütiket a Weboldal, vagy egy külső szolgáltató, a Google Analytics küldi a böngészőn keresztül.

A sütik további funkciókat biztosítanak a Weboldal számára, illetve segítségükkel pontosabban fel tudjuk mérni a 
Weboldal használatát. Bármilyen esetben is használunk sütiket, nem gyűjtünk össze olyan információkat, amelyek
személyesen azonosítják Önt. Az egyetlen olyan személyes azonosító információ, amelyet a Weboldal közvetlenül
begyűjt, az az Ön által önkéntesen megadott információ.

Külső szerverek segítik a Honlap látogatottsági és egyéb webanalitikai adatainak független mérését és auditálását 
(Google Analytics). A mérési adatok kezeléséről az adatkezelők tudnak részletes felvilágosítást nyújtani az 
Érintett részére.

Elérhetőségük: www.google.com/analytics

Amennyiben nem szeretné, hogy a Google Analytics a fenti adatokat az ismertetett módon és céllal mérje, 
telepítse böngészőjébe az ezt blokkoló kiegészítőt.

Az általunk használt cookie-k

Süti neve: PHPSESSID
Süti elhelyezője: honlapunk
Süti célja: munkamenet azonosító, egy véletlen generált karaktersorozat, automatikusan jön létre, célja az egy 
munkamenethez kapcsolódó oldalletöltések azonosítása.
Süti lejárata: böngésző bezárása, munkamenet vége

Süti neve: cookieWarningDisplayed
Süti elhelyezője: honlapunk
Süti célja: abban az esetben jön létre, amikor a felugró süti használatról szóló figyelmeztetést bezárja, célja, hogy 
ne jelenjen meg újból a tájékoztatás.
Süti lejárata: 365 nap

A sütik a böngészőnek a minden süti vagy egyes sütik beállításának letiltását lehetővé tévő beállításának 
aktiválásával blokkolhatók. Ha azonban az összes sütit (beleértve az alapvető sütiket) blokkoló böngésző-
beállítást használ, nem biztos, hogy honlapunk minden részéhez hozzáférhet.

Utolsó módosítás: 2018.07. 23. 

http://www.google.com/analytics
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