Winner-Star Kft süti tájékoztató!

A kényelmes vásárlási élmény érdekében sütiket használunk a tartalom és a közösségi funkciók
biztosításához, a weboldal forgalmunk elemzéséhez és reklámozás céljából. A weboldalon
megtekintheted az Adatkezelési tájékoztatónkat és a sütik használatának részletes leírását.

1. Mik azok a sütik, hogyan tudod módosítani a beállításokat?
A sütik olyan kis szöveges fájlok, amelyeket egy weboldal felhasználhat arra, hogy még
hatékonyabbá tegye a felhasználói élményt. A jogszabályok szerint a sütiket abban az esetben
tárolhatjuk a Te eszközödön, ha erre feltétlenül szükség van a weboldalunk működése érdekében.
Minden egyéb típusú süti használatához az engedélyedre van szükségünk. Jelen weboldalunk
különféle sütiket használ.
Beállítások módosítása
A böngészők lehetőséget adnak a süti-beállítások megváltoztatására. A legtöbb böngésző
alapértelmezettként automatikusan elfogadja a sütiket, de ez megváltoztatható annak érdekében,
hogy a beállítást követően megakadályozza az automatikus elfogadást.
Ha többet szeretnél megtudni a böngésző beállításainak módosításáról, nézd át a böngésző
utasításait vagy súgóját. A legnépszerűbb böngészők süti-beállításairól az alábbi linkeken
tájékozódhatsz:
•
•
•
•
•
•

Google Chrome
Firefox
Microsoft Internet Explorer 11
Microsoft Internet Explorer 10
Microsoft Edge
Safari
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2. Milyen sütiket használunk a weboldalunkon?
Elengedhetetlenül szükséges sütik
Az elengedhetetlen sütik weboldalunk használhatóságát segítik azáltal, hogy engedélyeznek
olyan alapvető funkciókat, mint az oldalon való navigáció és a weboldal biztonságos területeihez
való hozzáférés. A weboldal ezen sütik nélkül nem tud megfelelően működni.

3. Hol történik meg a tájékoztatás és a hozzájárulás a süti kezeléssel
kapcsolatban?
Amikor a honlapunkat első alkalommal látogatod meg, akkor egy pop-up (felugró) ablak jelenik
meg a képernyő alján, amely tájékoztat téged arról, hogy a szamtekbolt.hu milyen sütiket
alkalmaz. Ezen tájékoztató ablak tartalmaz egy linket ehhez a cookie tájékoztatóhoz is.

4. Kihez fordulhatok ha süti kezeléssel kapcsolatos kérdéseim vannak?
Adatkezelő és elérhetőségei: a Winner-Star Kft (székhely: 1027 Budapest, Bem József utca 6
fszt., cégjegyzékszám: 01-09-688933, telefon: +36-1-798-3630, e-mail: info@szamtekbolt.hu,
webcím: www.szamtekbolt.hu).
Adatvédelmi tisztviselő és elérhetősége: Udvari Angéla, angela.udvari@szamtekbolt.hu, telefon:
+36-30-898-3630.
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