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Süti tájékoztató
Az oldal sütiket használ
A tartalmak és hirdetések személyre szabásához, a közösségi funkciók biztosításához, valamint weboldalforgalmunk elemzéséhez sütiket használunk. Ezen kívül közösségi média-, hirdető és elemző partnereinkkel megosztjuk az ön weboldalhasználatára vonatkozó adatokat, ők pedig kombinálhatják ezeket más olyan adatokkal, amelyeket ön adott meg számukra vagy az ön által használt más szolgáltatásokból gyűjtöttek.
A sütikről
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 az ön eszközén, ha erre feltétlenül szükség van a weboldalunk működése érdekében. Minden egyéb típusú süti használatához az ön engedélyére van szükségünk.
Jelen weboldal különböző típusú sütiket használ. A megjelenő sütik némelyikét harmadik felek szolgáltatói helyezték el a honlapunkon.
Ön bármikor módosíthatja vagy visszavonhatja weboldalunkon a Sütinyilatkozathoz való hozzájárulását.
Tudjon meg többet Adatvédelmi Tájékoztatónkban arról, hogy kik vagyunk, hogyan léphet velünk
kapcsolatba és hogyan dolgozzunk fel a személyes adatokat!
Az Ön hozzájárulása a következő domain nevekre vonatkozik: ddsolar.hu
Jelenlegi állapota: Csak a szükséges sütiket használja.
Hozzájárulási azonosítója: ...............................................................................
Hozzájárulás dátuma: ......................................................................................
Hozzájárulás megváltoztatása
A Tájékoztató utolsó frissítés: 2021. 10. 12.
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Elengedhetetlen sütik:
Az elengedhetetlen sütik segítenek használhatóvá tenni a weboldalunkat 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.
Név

Szolgáltató

Cél

Lejárat

Típus

Pl: CookieConsent

Cookiebot

Az adott domainen elmenti a
felhasználó beleegyezését a sütik
használatába.

1 év

HTTP

Stb…

Beállítások:
A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, amelyek megváltoztatják a weboldal magatartását, illetve kinézetét, erre példa lehet az Ön által előnyben részesített nyelv
vagy a régió, amelyben tartózkodik.
Név

Szolgáltató

Cél

Lejárat

Típus

pl.:Userlang

Cookiebot

Emlékszik a felhasználó által
kiválasztott
nyelvre.

1 év

HTTP cookie

Stb…
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Statisztikai:
A statisztikai sütik segítenek a weboldal tulajdonosoknak megérteni, hogy a látogatók hogyan lépnek
kapcsolatba a weboldalakkal, anonim módon gyűjtve és jelentve az információkat.
Név

Szolgáltató

Cél

Lejárat

pl.: Collect

Google

A látogató készü- 1 év
lékéről és felhasználói szokásairól küld információt a Google
Analytics számára. A látogatót
eszközöktől és
marketingcsatornáktól függetlenül
beazonosítja.

Típus
HTTP

Stb…

Marketing:
A marketing cookie-kat a webhelyek látogatói nyomon követésére használják. A szándék, hogy olyan
hirdetéseket jelenítsen meg, amelyek relevánsak és vonzóak az egyes felhasználók részére, és ezáltal
értékesebbek a kiadók és harmadik felek hirdetői számára.
Név

Szolgáltató

pl.: yt-remoteYou Tube
session-name [x2]

Stb…

Cél

Lejárat

Típus

Beágyazott YouTube-videóval
tárolja a felhasználó videolejátszójának beállításait.

Session

HTML Local
Storage

