Cookie-k feldolgozása
Daktela s.r.o., székhely: Pod Krejcárkem 975, 130 00 Prága 3, azonosítószám: 27232263, bejegyezve a
Prágai Városi Bíróság által vezetett cégjegyzékbe, C. szakasz, 106338. sz.
A cookie egy kis szöveges fájl, amely az Ön számítógépén vagy mobileszközén tárolódik, amikor
meglátogatja weboldalunkat. Cookie-kat használunk az Ön preferenciáinak pontosabb azonosítása és
webhelyünk megfelelő testreszabása érdekében. A cookie-k így növelik az Ön által többször meglátogatott
webhely felhasználóbarát jellegét (lehetővé teszi, hogy készüléke emlékezzen a meglátogatott oldalakra és
az egyes oldalakra vonatkozó preferált beállításokra). A sütiket különösen a szerverek vagy releváns
weboldalak üzemeltetői, valamint az érintett weboldalakon használt reklámrendszerek üzemeltetői dolgozzák
fel. A sütiket a használatukhoz szükséges ideig kezeljük, de legfeljebb 1 évig a süti létrehozásától számítva.
Egyik cookie-nk sem gyűjt és nem tartalmaz olyan információkat, amelyek személyes jellegűek, ezért
semmilyen módon nem teszik lehetővé az Ön azonosítását. Ha nem engedélyezi a cookie-kat a
böngészőjében (lásd az alábbi utasításokat), előfordulhat, hogy weboldalunk egyes funkciói nem az
elvárásoknak megfelelően működnek. Például egy weboldal nem az Ön preferenciáinak megfelelően jelenik
meg, mert nem lesz személyre szabható.

Cookie-k felosztása
Teljesítmény cookie-k - névtelen információkat gyűjt a meglátogatott oldalakról és a webhely
használatáról. Ezeket a sütiket a weboldal működésének javítására használjuk..
Hirdető cookie-k - Célzott hirdetések kiszolgálására szolgál, függetlenül attól, hogy a felhasználó melyik
webhelyen tartózkodik.
Munkamenet cookie-k - Webhely böngészése közben tárolódnak, és az internetböngésző bezárásakor
törlődnek.
Állandó (funkcionális) cookie-k - árolásra kerülnek az eszközén, és nem törlődnek, amikor befejezi a
böngészést. Állandó sütiket használunk, hogy megjegyezzük az Ön preferenciáit a következő látogatáskor
webhelyünkön, és lehetővé tegyük a preferenciákra (felhasználónév, nyelv) való emlékezését. További
információk a www.allaboutcookies.org és a www.youronlinechoices.eu oldalakon érhetők el.

Cookie-k beállítása
A szabványos webböngészők támogatják a cookie-kezelést. A böngésző beállításainak részeként manuálisan
törölheti, blokkolhatja vagy teljesen letilthatja a használatukat. Csak bizonyos webhelyeken engedélyezheti a
cookie-kat. Oldalunkon lehetősége van a cookie-k egyszerű és ingyenes feldolgozására a böngészőn
keresztül. Ha az Ön böngészője engedélyezi a cookie-k használatát, akkor elfogadjuk, hogy elfogadja a
szabványos cookie-k használatát szervereink és webhelyeink által. Az alábbiakban egy egyszerű módszert
talál a cookie-k törlésére a leggyakrabban használt internetes böngészőkben. Részletesebb információkért
kérjük, használja internetböngészője súgó lehetőségét.
Internet Explorer 8 vagy újabb verzió: Az "Eszközök" menüben válassza a "Biztonság" opciót, kattintson
a "Böngészési előzmények törlése" gombra, válassza ki a megfelelő fájlokat, majd kattintson a "Törlés"
gombra.
Google Chrome: Az "Eszközök" menüben válassza az "Opciók" lehetőséget, keresse meg az "Adatvédelem"
részt, és kattintson a "Cookie-k megjelenítése" lehetőségre a Cookie-beállítások részben. Az "Összes
eltávolítása" gombra kattintva a cookie-k teljes listája törlődik, az "Eltávolítás" gombra kattintva pedig a
kiválasztott cookie törlődik.
Android Böngésző: a „Menü”-ben kattintson a „Továbbiak”-ra, majd a „Beállítások” elemre, válassza a
„Clear all cookies” (Összes cookie törlése) lehetőséget, és kattintson az „OK” gombra a megerősítéshez.
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Mozilla Firefox: az "Eszközök" menüben válassza az "Opciók" (vagy Linux esetén Szerkesztés | Beállítások)
lehetőséget, és az "Adatvédelem" részben a Cookie-k panelen válassza a "Sütik megjelenítése" lehetőséget.
Az "Összes eltávolítása" gombra kattintva a teljes cookie-lista törlődik. A kiválasztott süti törléséhez
kattintson a "Cookie-k törlése" gombra
Safari: a menüben válassza a "Beállítások", majd a "Biztonság", majd a "Sütik megjelenítése" lehetőséget.
A cookie-k eltávolításához nyomja meg az "Eltávolítás" gombot.
Opera: a „Beállítások” menüben válassza a „Privát adatok törlése” lehetőséget, a „Speciális beállítások”
részben pedig az „Ideiglenes cookie-k törlése” és az „Összes cookie törlése” lehetőséget. A törléshez
kattintson a "Törlés" gombra.
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Opera Mini: in the "Menu", click "Settings", then "Privacy" and "Clear Cookies".

Analytical tools
As part of our advertising services, our site uses analytical tools primarily to conduct a marketing campaign,
evaluate customer behavior, track and record errors in the mobile app, and collect leads.
We use Google Analytics to evaluate customer behavior on websites and apps. The user is evaluated only on
the basis of cookies, no other data is used, thus ensuring the user's anonymity. You can restrict or prevent
this tool from using the "ads settings" menu here: https://www.google.com/settings/ads. Google Privacy and
Terms of Service can be found here: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/.
We use Sklik as a promotion, but we don't pass any customer information.
Orders: In order to improve the quality of services, we evaluate the order process on our website. For example,
this means evaluating why a particular user has not completed an order on the site.
If you have any questions or comments, you can contact us by email at daktela@daktela.com.
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