Lindt Nyereményjáték 35 db exkluzív teáskészletet és Lindt
EXCELLENCE csokoládé válogatásért – Cookie szabályzat

A Lindt & Sprüngli (CEE) s.r.o. jelen Cookie Szabályzata (a „Cookie Szabályzat”) a Lindt & Sprüngli
(CEE) s.r.o. (székhelye: Karolinská 650/1, Prague 8, 186 00, Czech Republic; cégjegyzékszám:
27928951; adószám: CZ27928951) (a továbbiakban: a „Lindt" vagy „nekünk”) tulajdonában és
kezelésében lévő azon honlappal összefüggésben használt különböző típusú cookie-kat ismerteti,
ahonnan a Cookie Szabályzat elérhető (az „Oldal”). A személyes adatok kezelésének jelen Cookie
Szabályzatban bemutatott eszközeit és céljait a Lindt határozza meg, ezért a Lindt a 2016/679 EU
rendelet értelmében adatkezelőnek minősül.
Az Oldalra történő belépést megelőzően dönthetsz a cookie-k használatáról (2).
Ha bármilyen kérdésed merül fel, írjon nekünk az info@lindt-nyeremenyjatek.hu e-mail címre vagy
a Lindt & Sprungli CEE s.r.o. Magyarországi 1037 Budapest Táborhegyi út 9. címre.
1. MIK AZOK A COOKIE-K?
• A cookie a weboldalak egyik általános funkciója, melynek segítségével kis adatcsomagokat tárolhatunk
a gépén az Oldalon tett látogatásával kapcsolatban. A cookie-használat széles körben elterjedt gyakorlat
a honlapok működésének, illetve hatékonyságának segítése körében, például azáltal, hogy felismeri önt
és megjegyzi azokat az információkat (például a beállításait), amelyek kényelmesebbé teszik az ön
számára a honlap használatát. A cookie-knak köszönhetően azt is megtudhatjuk, hogy az Oldal mely
területei hasznosak, és hol van még szükség fejlesztésre, valamint a Honlap használatát is követhetjük,
így célzott reklámokat jeleníthetünk meg az ön számára.
• Saját cookie-k és harmadik felek cookie-jai
A cookie-kat akkor tölti le az internetböngészője, amikor először látogat el az Oldalra. A következő –
ugyanarról az eszközről indított – látogatás alkalmával a cookie a benne tárolt információkkal együtt
vagy a cookie-t létrehozó oldalra (saját cookie-k) vagy arra az oldalra kerül visszaküldésre, amelyhez
tartozik (harmadik felek cookie-jai).
Ezek a harmadik fél szolgáltatók akkor állítják be a cookie-kat, amikor bejelentkezik a honlapukra és
ellátogat az Oldalunkra. Az ilyen honlapok cookie-beállításaira nincs ráhatásunk. Az ilyen harmadik fél
szolgáltatók cookie-használatával kapcsolatban az adott szolgáltató honlapján találhatsz bővebb
tájékoztatást.
A honlap a saját cookie-k és a harmadik felek cookie-jai segítségével felismeri, hogy járt-e már
az Oldalon ezen a böngészőn keresztül, s ettől függően sok esetben eltérő tartalmat jelenít meg.
Ha semmilyen cookie használatához nem járul hozzá, úgy sem saját cookie-k, sem harmadik felek
cookie-jainak a használatára nem kerül sor, és a cookie-k e két típusa között nem történik
különbségtétel.

• Tartós cookie-k és munkamenet cookie-k
Eltárolásuk időtartamától függően „tartós cookie-kat” és „munkamenet cookie-kat”
különböztethetünk meg.
A tartós cookie olyan cookie, amely egészen addig marad a számítógépén, amíg a tárolási ideje le
nem jár, vagy amíg nem törli.
A munkamenet cookie-k ezzel szemben a böngésző bezárásakor törlődnek.
Amellett, hogy az Oldalra látogatáskor az alábbiak szerint engedélyezheti a cookie-kat (2), jellemzően

a böngészője beállításainak megváltoztatásával is megadhatja, hogy hozzájárul-e a
használatukhoz. További információ lejjebb a 2. pontban (2).
2. HOGYAN KEZELHETEM A COOKIE-KAT?
• A cookie-k használatának letiltása
Amennyiben hozzájárul a cookie-k használatához, az Oldalon található valamennyi funkciót
korlátlanul elérheti és használhatja. A Feltétlenül Szükséges Cookie-k használatának letiltása
kihatással lehet a felhasználói élményre, valamint az Oldal működésére. Más egyéb cookiek használatának a letiltása nem feltétlenül befolyásolja a felhasználói élményt, illetve az
Oldal működését.
A cookie-használat teljes letiltása esetén a saját cookie-k és a harmadik felek cookie-jai egyaránt
letiltásra kerülnek, azonkívül a saját cookie-kat töröljük is. A harmadik felek cookie-jait nem áll
módunkban törölni, ezért arról önnek kell gondoskodnia a böngészője beállításaiban.
• Cookie-k letiltása és/vagy törlése a böngészőn keresztül
Az előbbiek helyett és/vagy mellett az internetböngészőjén belül is módosíthatja a cookie-kra
vonatkozó beállításait. Az internetböngészője lehetőséget biztosít a cookie-beállítások
megváltoztatására. Ezeket a beállításokat jellemzően a böngésző „opciók”, „eszközök” vagy
„preferenciák” menüjében találhatja meg, de a böngésző súgójában is rákereshet. A cookie-k
letiltásának módja böngészőként eltérhet.
A cookie-beállítások kezelésével kapcsolatban az alábbi linkeken találsz bővebb információt:
Cookie settings in Internet Explorer
Cookie settings in Firefox
Cookie settings in Chrome
Cookie settings in Safari
A korábbi cookie-k törlésére vonatkozó beállításokra ugyanazok az alapelvek érvényesek, mint az
új cookie-k böngésző-beállításokon keresztül történő törlésére. Kövesse a böngészője útmutatásait
a fentiek szerint (1)

A korábban meglátogatott honlapok által elhelyezett cookie-k eltávolítását különböző online
eszközök segítik, ilyen például az www.allaboutcookies.org.
Ha azonban több különböző számítógépről is ellátogat erre az Oldalra, szükséges lesz a
beállításainak módosítását megismételnie.
3. MILYEN COOKIE-KAT HASZNÁLUNK?
Az Oldalon általunk, illetve harmadik felek által használt cookie-k típus szerint a következő
csoportokba sorolhatók: Feltétlenül Szükséges Cookie-k; Teljesítmény Cookie-k; Funkcionális Cookiek.
- Feltétlenül Szükséges Cookie-k: A Feltétlenül Szükséges Cookie-k olyan funkciókat biztosítanak,
melyek nélkül az Oldal nem használható, és – egyebek mellett – biztosítják, hogy egy honlap
funkcióinak használatakor az ön által használt internetkapcsolatnak megfelelő, szélessávú
adatmennyiséget továbbító verzió kerüljön megjelenítésre. Ezek a cookie-k teszik lehetővé továbbá
azt is, hogy más oldalra navigálás esetén megtörténjen a http-ről https-re váltás. Ezenkívül az ilyen
típusú cookie-k tárolják el az Oldalunkon a cookie-k használatára vonatkozó döntését is.
Az általunk használt Feltétlenül Szükséges Cookie-k közé tartoznak különösen:
1.
a kizárólag az interneten keresztül történő adatátvitel végrehajtását segítő cookie-k; valamint
2.
az ön által kifejezetten kért szolgáltatás általunk történő teljesítéséhez feltétlenül szükséges
cookie-k (vagyis, ha ezeket a cookie-kat letiltja, nem tudjuk biztosítani a szolgáltatást, amelyet
kifejezetten kért).
A Feltétlenül Szükséges Cookie-k fenti célokra történő használata az Oldal megfelelő technikai
működésének, elérhetőségének és használatának biztosításához, valamint az ön által
kifejezetten kért szolgáltatás(ok) teljesítéséhez fűződő jogos érdekünkön alapul.
- Teljesítmény Cookie-k: Ezek a cookie-k statisztikai adatokat szolgáltatnak nekünk az
Oldalunk teljesítményével kapcsolatban (pl. látogatások száma, forgalom forrásai).
- Funkcionális Cookie-k: Az Oldal ezeknek a cookie-knak a segítségével jegyzi meg a választásaidat,
hogy számodra hasznosabb, nagyobb mértékben személyre szabott funkciókat kínálhasson fel neked.
Ebbe a kategóriába harmadik felek cookie-jai is beletartozhatnak.
4. A COOKIE SZABÁLYZAT AKTUALIZÁLÁSA
A Cookie Szabályzat utolsó módosításának dátumát az oldal tetején, az "UTOLSÓ MÓDOSÍTÁS
DÁTUMA" jelzésénél ellenőrizheti.
A jelen Cookie Szabályzat tervezett változásairól azok hatályba lépését megelőzően, kellő időben
értesítünk.
5. STATISZTIKAI CÉLRA RÖGZÍTETT, TOVÁBBÍTOTT ADATOK:

Google Analytics
Ez a weboldal a Google Analytics funkcióit használja. A szolgáltatást a Google Inc. 1600 Amphitheatre
Parkway Mountain View, CA 94043, USA („Google”) biztosítja. A Google Analytics ún. „sütiket”
(cookie-kat) használ. Ezeket a szöveges fájlokat az Ön számítógépén helyezik el, ezek lehetővé teszik
a weboldal Ön általi használatának elemzését.
A weboldal Ön általi használatáról előállított információkat rendszerint a Google egyik USA-beli
szerverének továbbítják és ott tárolják. Ha azonban az IP-anonimizálást ezen a weboldalon
aktiválták, akkor a Google előzetesen lerövidíti az Európai Unió tagállamaiban vagy az Európai
Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részt vevő egyéb felek területén belüli IP-címét. A
Google csak kivételes esetekben küldi át a teljes IP-címet a Google egy USA-ban található
szerverének, és ott rövidíti le.
A Google a weboldal üzemeltetőjének megbízásából ezt az információt felhasználja az Ön weboldalhasználatának kiértékeléséhez, a webhelyes tevékenységről szóló jelentések összeállításához,
valamint a weboldal üzemeltetőjének részére a weboldal tevékenységével és az internethasználattal
kapcsolatos egyéb szolgáltatások nyújtásához. A Google Analytics keretében az Ön böngészőjéből
kinyert IP-címet nem kapcsolják össze a Google többi adatával. Ön megakadályozhatja a sütik
mentését a böngészőjének megfelelő beállításával; azonban szeretnénk felhívni a figyelmét, hogy
ekkor adott esetben előfordulhat, hogy weboldalunk szolgáltatásait nem fogja tudni teljes
mértékben kihasználni. Ezenfelül megakadályozhatja a sütik által kinyert és az Ön weboldalhasználatára vonatkozó adatok tárolását (ideértve az Ön IP-címét is), továbbítását a Google-nek,
valamint hogy a Google kezelje adatait, ha az alábbi webes hivatkozáson elérhető böngésző plugint
letölti és telepíti: tools.google.com/dlpage/gaoptout;
Ezenfelül az alábbi hivatkozáson ellenőrizheti az Ön magánszférájára
vonatkozó beállításokat: myaccount.google.com/privacy;
Részletes tájékoztatásért kérjük, olvassa el a Google adatvédelmi
irányelveit: www.google.com/analytics/terms/de.html&nbsp;
UTOLSÓ MÓDOSÍTÁS DÁTUMA: 2020.11.20.

