COOKIE TÁJÉKOZTATÓ
amely készült a KIWI PRINT Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság (rövidített cégneve: KIWI
PRINT Kft.; székhelye: 1163 Budapest, Cziráki u. 26-32.; Cg.: 01-09-899011; adószáma: 143284712-42; a továbbiakban: KIWI PRINT Kft. vagy Adatkezelő) által üzemeltetett http://www.kiwiprint.hu/
felhasználói részére
1. Általános tájékoztatás
1.1. A tájékoztatóban szereplő általános fogalmak és jelentésük:
Személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozó bármely információ.
Azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely
azonosító, például név, telefonszám, lakcím, helymeghatározó adat, online azonosító alapján
azonosítható.
Érintett: azon természetes személy, akivel a http://www.kiwiprint.hu/ weboldalon keresztül
kapcsolatba kerül az Adatkezelő, illetve akire vonatkozóan személyes adatokat kezel.
Adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált
módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés,
tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés,
továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé́ tétel útján, összehangolás vagy
összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés.
1.2. Mit nevezünk Cookie-nak?
A cookie (süti) - a továbbiakban: Cookie – kisméretű szövegfájl, amelyet az Ön internetes böngészője
abban az esetben ment el, amikor Ön számítógépen, tableten, mobiltelefonon, vagy bármilyen
eszközön weboldalakat, így például a KIWI PRINT Kft. http://www.kiwiprint.hu/ weboldalát (a
továbbiakban: Weboldal) látogatja.
1.3. Mi a Cookie-k funkciója?
Az Adatkezelő által alkalmazott Cookie-k egy része nélkülözhetetlen annak érdekében, hogy a
Weboldal megfelelően működjön, míg más Cookie-k olyan statisztikai jellegű információkat
gyűjtenek, amelyek a KIWI PRINT Kft.-t támogatják abban, hogy az adatkezelő biztosítsa az Ön
részére a felhasználóbarát Weboldal működését.
Funkcióját tekintve a Cookie-kat a KIWI PRINT Kft. egyrészt annak érdekében használja, hogy a
Weboldal böngészését kényelmesebbé, személyre szabottabbá tegye az Ön számára. Másrészt pedig
arra a célra, hogy a felhasználások során analitikai adatokat gyűjtsön, amelyek segítenek a Weboldal
felhasználói élményének javításában.
Felhívjuk a T. Érintett figyelmét, hogy a jelen Cookie Tájékoztató részletesen tartalmazza a KIWI
PRINT Kft. által a Weboldalon alkalmazott Cookie-k megnevezését, funkcióját, illetve érvényességi
idejét.
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1.4. A Cookie-k telepítése:
A Cookie-k kétféleképp kerülnek telepítésre. A Weboldal egyes Cookie-kat kizárólag a látogatás
idejére jegyez meg, míg más Cookie-k esetében a Weboldal az ismételt látogatások során jegyzi meg
a felhasználót.
1.5. A Cookie-k érvényességi ideje:
Érvényességi idő alatt azt az időtartamot szükséges érteni, ameddig az adott Cookie tárolásra kerül az
Ön eszközén. A Cookie-k tárolására a „Megértettem” gombra való kattintással kerül sor.
Felhívjuk a figyelmét, hogy a KIWI PRINT Kft. által alkalmazott Cookie-k tárolása elengedhetetlen
annak érdekében, hogy a Weboldal hatékony, kényelmes működése zavartalanul biztosítva legyen.
Felhívjuk továbbá a figyelmét, hogy amennyiben a Cookie-k alkalmazását a „Megértettem” gombbal
nem fogadja el, úgy a Weboldal zavartalan és felhasználóbarát működését a KIWI PRINT Kft.
garantálni nem tudja.
2. A Weboldalon aktív és aktiválható süti fajták
2.1. Alapműködést biztosító és funkcionális Cookie:
Cookie neve

Cookie funkcionális célja

Érvényességi ideje

cookieconsent_status

Oldal működéséhez szükséges cookie.
Megjegyzi
a
cookie
tájékoztató
elfogadását a kényelmesebb böngészés
érdekében.

7 nap

Ez a Cookie biztosítja a Weboldal megfelelő működését, megkönnyíti annak használatát.
Az adatkezelés jogalapja: A GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja alapján jogos érdek.
2.2. A teljesítményhez kapcsolódó (statisztikai) Cookie-k:
Cookie neve

Cookie célja

Google Analytics , statisztika. Feladata a
felhasználók megkülönböztetése és
analitikai riporthoz történő adatgyűjtés
Google Analytics , statisztika. Feladata a
_ga_27GGQ1P0LK
felhasználók megkülönböztetése és
analitikai riporthoz történő adatgyűjtés
Google Analytics , statisztika. Feladata a
_gid
felhasználók
megkülönböztetése,
marketing célból történő megfigyelése.
Oldal működéséhez szükséges cookie.
Megjegyzi
a
felhasználó
_gat_gtag_UA_243915492_1
munkamenetének
állapotát
oldallekérésnél.
_ga

Érvényességi ideje
2 év
2 év
24 óra

1 perc

Felhívjuk a figyelmét, hogy a KIWI PRINT Kft. felhasználhatja a harmadik felek által alkalmazott
Cookie-kat az Ön által - közvetlenül a Weboldalra történő belépést megelőzően - felkeresett más
2

weboldalak vagy keresési kifejezések nyomon követésére, illetve annak érdekében, hogy adatok
gyűjtését végezze arról, hogy a felhasználók miként használják a Weboldalt. Erre a célra a KIWI
PRINT Kft. a Google Analytics-et használja, kizárólag annak érdekében, hogy a Weboldal működését
folyamatosan javítsa.
Felhívjuk továbbá a figyelmét, hogy bár a statisztikai Cookie-k által gyűjtött adatok általában
névtelenek, a felhasználó személye nem beazonosítható, ugyanakkor egyes Google szolgáltatásokba
történt aktív bejelentkezés mellett a Google összekapcsolhatja az Ön Google fiók adatait a
Weboldalon használt Google Analytics által szolgáltatott adatokkal.
A Google Analytics által alkalmazott Cookie-ról további tájékoztató az alábbi linken érhető el:
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage
Tájékoztatjuk, hogy a Weboldal használata közben Ön letilthatja a Google Analytics szolgáltatást,
amelyhez töltse le és telepítse az alábbi linken elérhető böngésző bővítményt:
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en-GB.
Az adatkezelés jogalapja: A GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján az érintett hozzájárulása.

3. A Cookie-k használata során megvalósuló adatkezelés jellemzői

Az adatkezelés szempontjai

Az adatkezelés jellemzői
A GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) és f) pontja
alapján az érintett hozzájárulása a Cookie-k
használatához, vagy az Adatkezelő jogos érdeke.

Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre

Egyedi azonosítószám, dátumok, időpontok, a
meglátogatott Weboldal, és az azon végzett
tevékenységek.

Az érintettek köre

A Weboldalt látogató valamennyi érintett.
A felhasználók azonosítása, a látogatók
látogatásának
és
használatának
nyomon
követése,
a
felhasználói
szokások
megismerésére, statisztikai célú felhasználás,
internetes megjelenés optimalizálása, a rendszer
biztonságának növelése.

Az adatkezelés célja

Az adatkezelés időtartama

Az adatkezelés időtartama a Munkamenet
Cookie-k esetén a Weboldal látogatásának
befejezéséig tart. A további Cookie-k esetében a
2.1. és 2.2. pontok tartalmazzák a Cookie-k
élettartamát. A Cookie-k törlése a böngészők
Eszközök/Beállítások menüjében általában az
Adatvédelem
menüpont
beállításai
alatt
találhatóak.
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A személyes adatokat az Adatkezelő munkatársai
kezelhetik, a fenti alapelvek és a vonatkozó
adatkezelési és adatvédelmi szabályok betartása
mellett.

Az adatok megismerésére jogosultak köre

Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogai

A Cookie-k használatát a számítógép, vagy a
böngészésre használt egyéb eszköz, illetve a
Weboldal eléréséhez alkalmazott böngésző
beállításain keresztül Ön visszavonhatja. A
Cookie-k
törlése
a
böngésző
Eszközök/Beállítások menüjében általában az
Adatvédelem menüpont beállításai alatt történik.

4. Cookie beállítások
A Cookie beállításokkal kapcsolatban tájékoztatjuk, hogy az Ön böngészőjében a beállítási
lehetőségek alkalmazásával módosíthatja, kezelheti, hogy mely Cookie-k legyenek aktívak a
Weboldalon.
Az alábbi lista részletesebb információkat ad arról, hogy a különböző böngészőkben, hogyan
kezelheti a Cookie beállításokat, illetve hogyan módosíthatja, iktathatja ki a Cookie-kat:
-

Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=hu
Firefox: https://support.mozilla.org/hu/kb/tovabbfejlesztett-kovetes-elleni-vedelem-azasztal?redirectslug=enable-and-disable-cookies-website-preferences&redirectlocale=en-US
Internet
Explorer: http://windows.microsoft.com/en-GB/windows-vista/Block-or-allowcookies
Safari: http://help.apple.com/safari/mac/8.0/#/sfri11471

A http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices weboldalon ellenőrizhető, hogy mely
Cookie-kat használja, és azokat egyénileg vagy kollektíven ki tudja-e iktatni.
A Cookie beállításokról további információkat talál a http://www.allaboutcookies.org/manage
cookiies weboldalon.
Jelen Cookie Tájékoztató 2022. november 7. napjától, visszavonásig érvényes és alkalmazható.
Felhívjuk a szíves figyelmét, hogy a jelen Cookie Tájékoztatót a KIWI PRINT Kft. bármikor
jogosult egyoldalúan módosítani, ezért kérjük, hogy minden esetben előzetesen szíveskedjen
tájékozódni a Cookie Tájékoztató aktuális, hatályos tartalmáról.
Budapest, 2022. november 7.

KIWI PRINT Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság
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