A www.eatslimpro.hu Cookie (süti) irányelvei
A sütik és más azonosítók olyan - a Felhasználó eszközére helyezett - kódrészekből állnak, amelyek
segítik a Tulajdonost a leírt céloknak megfelelő Szolgáltatás nyújtásában.
Az azonosítók bizonyos felhasználásához a Felhasználó hozzájárulása is szükséges. A hozzájárulás a
dokumentumban szereplő utasításokat követve bármikor szabadon visszavonható.

A weboldal működéséhez és a Szolgáltatás nyújtásához feltétlenül szükséges
tevékenységek
Ez a weboldal sütiket vagy más azonosítókat használ olyan tevékenységek elvégzéséhez, amelyek
feltétlenül szükségesek a Szolgáltatás működéséhez és ezért a felhasználók hozzájárulásához nincs
szükségük. A felhasználók letilthatják az ilyen azonosítókat a böngésző vagy az eszköz beállításainak
a dokumentumban részletesebben leírt módosításával, de ez befolyásolhatja az alapvető működési
funkciókat, vagy a szolgáltatás elérhetetlenségét eredményezheti.

Egyéb tevékenységek
A tapasztalatok fejlesztése

Ez a weboldal sütiket vagy más azonosítókat használ, hogy személyre szabott felhasználói élményt
biztosítson a preferenciakezelési lehetőségek minőségének javításával, valamint külső hálózatokkal
és platformokkal való interakció lehetővé tételével.

Interakció adatgyűjtő platformokkal és harmadik felekkel
Analitika

Ez a weboldal sütiket vagy más azonosítókat használ a forgalom mérésére és a felhasználói
viselkedés elemzésére a Szolgáltatás javítása céljából.
Az ebben a szakaszban szereplő szolgáltatások lehetővé teszik a Tulajdonos számára a webes forgalom
figyelését és elemzését, és felhasználhatók a felhasználói magatartás nyomon követésére.
Google Analytics (Google Ireland Limited)

A Google Analytics egy internetes elemző szolgáltatás, amelyet a Google Ireland Limited (“Google”)
nyújt. A Google az összegyűjtött adatokat arra használja, hogy nyomon kövesse és megvizsgálja
ennek a webhelynek a használatát, jelentéseket készítsen tevékenységeiről, és megossza azokat más
Google-szolgáltatásokkal.
A Google az összegyűjtött adatokat felhasználhatja a saját hirdetési hálózatán a hirdetések
kontextualizálására és személyre szabására
Összegyűjtött személyes adatok: Sütik és használati adatok. A feldolgozás helye: Írország - Adatvédelmi
irányelvek. Adatvédelmi pajzs résztvevője.
A Facebook hirdetések konverziókövetése (Facebook pixel) (Facebook, Inc.)

A Facebook hirdetések konverziókövetése (Facebook pixel) egy olyan elemző szolgáltatás, amelyet a
Facebook, Inc. nyújt, és amely a Facebook hirdetési hálózat adatait összekapcsolja a webhelyen
végrehajtott tevékenységekkel. A Facebook pixel nyomon követi azokat a konverziókat, amelyeket a
Facebook, az Instagram és a Közönséghálózat hirdetéseihez lehet hozzárendelni. Összegyűjtött
személyes adatok: Sütik és használati adatok. A feldolgozás helye: Egyesült Államok - Adatvédelmi
irányelvek. Adatvédelmi pajzs résztvevője.

Hotjar űrlap-elemzés és konvertáló tölcsérek (Hotjar Ltd.)

A Hotjar egy elemző szolgáltatás, amelyet a Hotjar Ltd. biztosít. A Hotjar tiszteletben tartja a generikus
„Ne kövesse nyomon” fejléceket. Ez azt jelenti, hogy az Ön böngészője megmondhatja a szkriptjének,
hogy ne gyűjtse az Ön adatait. Ez a beállítás elérhető minden nagyobb böngészőben. Itt találja a Hotjar
leiratkozással kapcsolatos információkat. Összegyűjtött személyes adatok: Sütik és használati adatok. A
feldolgozás helye: Málta - Adatvédelmi irányelvek - Leiratkozás.

Hőtérképezés és munkamenet rögzítése

A hőtérkép-szolgáltatások segítségével megjeleníthető egy oldal azon területe, ahol a felhasználók a
leggyakrabban mozgatják az egeret vagy kattintanak. Ez megmutatja, hol vannak az érdekes pontok.
Ezek a szolgáltatások lehetővé teszik a webes forgalom figyelését és elemzését, valamint a
felhasználói viselkedés nyomon követését. Ezen szolgáltatások némelyike felveheti a
munkameneteket, és elérhetővé teszi őket későbbi vizuális lejátszáshoz.
Hotjar hőtérképek és felvételek (Hotjar Ltd.)

A Hotjar egy munkamenet-felvételi és hőtérképezési szolgáltatás, amelyet a Hotjar Ltd. nyújt. A
Hotjar tiszteletben tartja a generikus „Ne kövesse nyomon” fejléceket. Ez azt jelenti, hogy a böngésző
megmondhatja szkriptjének, hogy ne gyűjtsön semmilyen felhasználói adatot. Ez a beállítás elérhető
minden nagyobb böngészőben. Itt találja a Hotjar leiratkozással kapcsolatos információkat.
Összegyűjtött személyes adatok: Sütik, használati adatok és különféle típusú adatok, a szolgáltatás
adatvédelmi irányelveiben meghatározottak szerint. A feldolgozás helye: Málta - Adatvédelmi
irányelvek - Leiratkozás.

Az adatgyűjtés és az online felmérések kezelése

Az ilyen típusú szolgáltatás lehetővé teszi a weboldal számára az online űrlapok és felmérések
létrehozását, telepítését, adminisztrációját, terjesztését és elemzését az összes válaszoló felhasználó
adatainak gyűjtése, mentése és újrafelhasználása céljából. Az összegyűjtött személyes adatok a
felhasználótól a megfelelő online űrlapon kért és szolgáltatott információktól függnek. Ezeket a
szolgáltatásokat integrálhatjuk széles körű, harmadik féltől származó szolgáltatásokkal, hogy a
Tulajdonos további lépéseket tehessen a feldolgozott adatokkal - pl. névjegyek kezelése, üzenetek
küldése, elemzés, reklám és fizetési feldolgozás.
Hotjar felmérések (Hotjar Ltd.)

A Hotjar felmérések egy felmérés-készítő és adatgyűjtő platform, amelyet a Hotjar Ltd. biztosít. A
Hotjar felmérései sütiket használhatnak a felhasználói viselkedés nyomon követésére. A felhasználók
leiratkozhatnak a Hotjar felmérések süti nyomon követéséről ezen a leiratkozási oldalon. A Hotjar
felmérései tiszteletben tartják a legközelebbi böngészőkben elérhető Ne kövesse nyomon opciót,
amely aktiválás esetén speciális jelet küld a felhasználói tevékenység nyomon követésének
megakadályozására.
Hotjar felmérések (Hotjar Kft.) A felhasználók itt találnak további információt arról, hogyan
engedélyezhetik a Nem kövesse nyomon minden támogatott böngészőt. Összegyűjtött személyes
adatok: Sütik. A feldolgozás helye: Málta - Adatvédelmi irányelvek - Leiratkozás.

Célzás és reklám

Ez a weboldal sütiket vagy más azonosítókat használ a személyre szabott marketing tartalom
szállításához, a felhasználói magatartás alapján, valamint a hirdetések működtetéséhez,
megjelenítéséhez és nyomon követéséhez. Az alább felsorolt hirdetési szolgáltatások egy része
betartja az IAB átláthatósági és egyetértési keretét, amely egy olyan kezdeményezés, amely
megkönnyíti a felelősségteljes adatvédelmi gyakorlatokat a digitális reklámiparban, és fokozottabb
átláthatóságot biztosít a felhasználók számára, és ellenőrizheti, hogy adataikat hogyan használják fel
a reklámkövetési célokra. A felhasználók bármikor testreszabhatják hirdetési preferenciájukat, ha a
cookie-értesítésen belül vagy a webhely releváns linkjével elérik a hirdetési preferenciák panelt. A
Tulajdonos kijelenti, hogy az IAB átláthatósági és hozzájárulási keretrendszerét az IAB
keretpolitikájának teljes szabályaival összhangban alkalmazzák.
Hirdetés

Az ilyen típusú szolgáltatás lehetővé teszi a felhasználói adatok felhasználását reklámkommunikációs
célokra, amelyek jelen weblapon bannerek és egyéb hirdetések formájában jelennek meg,
valószínűleg a felhasználói érdekek alapján. Ez nem azt jelenti, hogy minden személyes adatot erre a
célra használunk fel. Az alábbiakban bemutatjuk az információkat és a felhasználási feltételeket.
Az alább felsorolt szolgáltatások egy része sütiket használhat a felhasználók azonosításához, vagy
használhat viselkedés-késleltetési technikát, vagyis a Felhasználói érdekekhez és viselkedéshez
igazított hirdetéseket jeleníthet meg, ideértve a webhelyen kívül észlelt hirdetéseket is. További
információkért kérjük, olvassa el a vonatkozó szolgáltatások adatvédelmi irányelveit.
A felhasználók az alkalmazandó eszközbeállítások, például a mobiltelefonok eszközhirdetési
beállításainak vagy általában a hirdetési beállítások révén, leiratkozhatnak bizonyos hirdetési
funkciókról.
Facebook közönséghálózat (Facebook, Inc.)

A Facebook Közönséghálózat a Facebook, Inc. által nyújtott hirdetési szolgáltatás. A Facebook
adathasználatának megértése érdekében olvassa el a Facebook adatpolitikáját.
Ez a webhely azonosítókat használhat a mobil eszközökhöz (ideértve az Android Advertising ID-t
vagy az iOS hirdetési azonosítóját), valamint a sütikhez hasonló technológiákat a Facebook közönség
hálózati szolgáltatásának futtatásához. A közönséghálózat hirdetéseinek egyik módja a felhasználó
hirdetési preferenciáinak használata. A felhasználó ezt a Facebook hirdetési beállításaiban vezérelheti.
A felhasználók leiratkozhatnak bizonyos közönséghálózat-célzásokról az alkalmazható
eszközbeállítások révén, például a mobiltelefonok eszközhirdetési beállításain, vagy a jelen
adatvédelmi szabályzat más közönséghálózattal kapcsolatos szakaszaiban szereplő utasítások
betartásával. Összegyűjtött személyes adatok: Sütik, egyedi hirdetési azonosítók a reklámozáshoz
(például Google Advertiser ID vagy IDFA) és használati adatok. A feldolgozás helye: Egyesült Államok
- Adatvédelmi irányelvek - Leiratkozás. Adatvédelmi pajzs résztvevője.
Facebook Lookalike Közönség (Facebook, Inc.)

A Facebook Lookalike Közönség egy olyan hirdetési és magatartás célzási szolgáltatás, amelyet a
Facebook, Inc. nyújt, és amely a Facebook Egyedi Közönség révén gyűjtött adatokat használja annak
érdekében, hogy hirdetéseket jelenítsen meg azoknak a felhasználóknak, akik hasonló viselkedésűek
mint azok a felhasználók, akik már az egyedi közönség listán rajta vannak, részben ennek a
webhelynek a korábbi használata révén vagy azáltal, hogy releváns tartalmakat használt a Facebook
alkalmazásokban és szolgáltatásokban. Ezen adatok alapján személyre szabott hirdetések jelennek
meg a Facebook Lookalike Közönség által javasolt felhasználók számára.
Összegyűjtött személyes adatok: Sütik és használati adatok. A feldolgozás helye: Egyesült Államok Adatvédelmi irányelvek. Adatvédelmi pajzs résztvevője.

Google Ads hasonló közönség (Google Ireland Limited)

A hasonló közönség egy olyan hirdetési és magatartás célzási szolgáltatás, amelyet a Google Ireland
Limited nyújt, és amely a Google Ads Remarketing adatait használja annak érdekében, hogy olyan
felhasználók számára jelenítsen meg hirdetéseket, amelyek hasonló viselkedésűek azokkal a
felhasználókkal, akik már a remarketinglistán szerepelnek a webhely korábbi használata miatt. Ezen
adatok alapján a személyre szabott hirdetések megjelennek a Google Ads hasonló közönségek által
javasolt felhasználók számára.
Azok a felhasználók, akik nem akarnak bekerülni a hasonló közönségbe, leiratkozhatnak és
letilthatják a hirdetési sütik használatát a következő címen: Google hirdetési beállítások. Összegyűjtött
személyes adatok: Sütik és használati adatok. A feldolgozás helye: Írország - Adatvédelmi irányelvek Leiratkozás. Adatvédelmi pajzs résztvevője.

Remarketing és magatartás célzás

Az ilyen típusú szolgáltatás lehetővé teszi a webhely és partnerei számára, hogy tájékoztatást,
optimalizálást és hirdetéseket nyújtsanak, a felhasználóknak a webhelyen történt korábbi használati
szokásai alapján. Ezt a tevékenységet a használati adatok nyomon követésével és a cookie-k
használatával hajtják végre, információk, amik átadásra kerülnek azon partnerek számára, akik
kezelik a remarketing és magatartás célzási tevékenységeket. Egyes szolgáltatások remarketing
lehetőséget kínálnak az e-mail címlisták alapján.
A felhasználók leiratkozhatnak bizonyos hirdetési funkciókról a megfelelő eszközbeállítások
révén, például a mobiltelefonok eszközhirdetési beállításainak vagy általában a hirdetési
beállítások révén.
Facebook remarketing (Facebook, Inc.)

A Facebook remarketing egy olyan remarketing és magatartás célzási szolgáltatás, amelyet a
Facebook, Inc. nyújt, és amely összekapcsolja ennek a webhelynek a tevékenységét a Facebook
hirdetési hálózatával. Összegyűjtött személyes adatok: Sütik és használati adatok. A feldolgozás
helye: Egyesült Államok - Adatvédelmi irányelvek - Leiratkozás. Adatvédelmi pajzs résztvevője.
Facebook egyedi közönség (Facebook, Inc.)

A Facebook Egyedi Közönség egy olyan remarketing és magatartás célzási szolgáltatás, amelyet a
Facebook, Inc. nyújt, és amely összekapcsolja ennek a webhelynek a tevékenységét a Facebook
hirdetési hálózatával. Összegyűjtött személyes adatok: Sütik és e-mail cím. A feldolgozás helye:
Egyesült Államok - Adatvédelmi irányelvek - Leiratkozás. Adatvédelmi pajzs résztvevője.
Remarketing a Google Analytics segítségével (Google Ireland Limited)

A Google Analytics segítségével történő remarketing egy olyan remarketing és magatartás célzási
szolgáltatás, amelyet a Google Ireland Limited nyújt, és amely összekapcsolja a Google Analytics és
annak cookie-jainak követési tevékenységeit a Google Ads hirdetési hálózatával és a Doubleclick
Cookie-val. Összegyűjtött személyes adatok: Sütik és használati adatok.
A feldolgozás helye: Írország - Adatvédelmi irányelvek - Leiratkozás. Adatvédelmi pajzs résztvevője.
Google Ads remarketing (Google Ireland Limited)

A Google Ads remarketing egy remarketing és magatartás célzási szolgáltatás, amelyet a Google
Ireland Limited nyújt, és amely összekapcsolja ezen webhely tevékenységét a Google Ads hirdetési
hálózatával és a DoubleClick Cookie-val. A felhasználók leiratkozhatnak a Google sütik használatáról
a hirdetések személyre szabása érdekében, ha meglátogatják a Google hirdetési beállításait.
Összegyűjtött személyes adatok: Sütik és használati adatok. A feldolgozás helye: Írország Adatvédelmi irányelvek - Leiratkozás. Adatvédelmi pajzs résztvevője.

Hogyan adjunk meg vagy vonjunk vissza hozzájárulást?
A felhasználók megadhatják vagy visszavonhatják a hozzájárulásukat cookie-k és más azonosítók
használatához, ha preferenciájukat a cookie-értesítésen belül meghatározzák, vagy ennek
megfelelően frissítik az ilyen preferenciáikat a vonatkozó hozzájárulási-preferencia-eszköz
segítségével, ha azok rendelkezésre állnak.
Ezenkívül a felhasználók az azonosítókra vonatkozó preferenciákat közvetlenül a saját
eszközbeállításukból is kezelhetik, és megakadályozhatják például a harmadik féltől származó
azonosítók tárolását. A megfelelő böngésző vagy eszközfunkciók révén törölheti a korábban tárolt
azonosítókat is, ideértve azokat is, amelyeket arra használtak, hogy emlékezzenek a Felhasználó
kezdeti beleegyezésére.
A felhasználók például a következő címeken találhatnak információkat az azonosítók kezeléséről a
leggyakrabban használt böngészőkben: Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari és Microsoft
Internet Explorer.

A harmadik felek által tárolt azonosítók vonatkozásában a felhasználók kezelhetik a preferenciájukat
és visszavonhatják hozzájárulásukat a kapcsolódó leiratkozási linkre kattintva (ha van), a harmadik
fél adatvédelmi politikájában megjelölt eszközökkel, vagy kapcsolatba lépve a harmadik féllel .
A fentiek mellett a Felhasználókat tájékoztatjuk arról, hogy követhetik a YourOnlineChoices (EU), a
Network Advertising Initiative (USA) és a Digital Advertising Alliance (USA), DAAC (Kanada), DDAI
(Japán) vagy más hasonló szolgáltatások által nyújtott utasításokat. Az ilyen kezdeményezések
lehetővé teszik a felhasználók számára, hogy kiválasszák nyomon követési preferenciáikat a legtöbb
hirdetési eszközhöz. A Tulajdonos ezért azt ajánlja, hogy a felhasználók használják ezeket az
erőforrásokat a dokumentumban szereplő információk mellett.

Tulajdonos és adatkezelő
Név: Zolbit Kft.
Székhely: 9700 Szombathely, Döbrentei Gábor utca 22.
Adószám: 26761482218
Cégjegyzék szám: 18-09-113989
Telefon: +36 30 371 4447
E-mail: info@eatslimpro.hu

Mivel a harmadik féltől származó cookie-k és más azonosítók tárolását az ezen a weboldalon használt
szolgáltatásokon keresztül a tulajdonos műszakilag nem tudja ellenőrizni, a harmadik felek által
tárolt azonosítókra való hivatkozásokat indikatívnak kell tekinteni. A teljes információ megszerzése
érdekében a felhasználót kérjük, hogy olvassa el a dokumentumban felsorolt, harmadik fél által
nyújtott szolgáltatások adatvédelmi irányelveit. Tekintettel a sütikhez és más azonosítókhoz
kapcsolódó technológiák objektív bonyolultságára, a felhasználókat arra ösztönzik, hogy vegyék fel a
kapcsolatot a tulajdonossal, ha további információt szeretnének kapni az ilyen azonosítók ezen a
weboldalon történő használatáról.

Fogalommeghatározások
Személyes adatok (vagy adatok)

Bármely olyan információ, amely közvetlenül, közvetetten vagy más információkkal kapcsolatban ideértve a személyi azonosító számot is - lehetővé teszi a természetes személy azonosítását vagy
azonosíthatóságát.

Használati adatok

A weboldalon keresztül automatikusan összegyűjtött információk (vagy a weboldalon alkalmazott
harmadik fél által nyújtott szolgáltatások), amelyek magukban foglalhatják: a webhelyet használó
felhasználók által használt számítógépek IP-címeit vagy domainnevét, az URI-címeket (egységes
erőforrás-azonosító), a a kérés időpontját, a kérelem kiszolgálóhoz történő benyújtásának módját, a
válaszként kapott fájl méretét, a szerver válaszának állapotát jelző numerikus kódot (sikeres
eredmény, hiba stb.), a származási országot, a böngésző és az operációs rendszeren keresztül a
felhasználó által használt funkciókat, a látogatásonkénti különféle időpontokat (pl. az alkalmazás
minden oldalán eltöltött időt), valamint az alkalmazáson belül megtett út részleteit, különös
tekintettel a meglátogatott oldalakra és az eszköz operációs rendszerével és / vagy a felhasználó
informatikai környezetével kapcsolatos egyéb paraméterekre.
Felhasználó

A webhelyet használó személy, aki eltérő rendelkezés hiányában egybeesik az érintettel.
Az érintett

Az a természetes személy, akire a személyes adatok vonatkoznak.
Adatfeldolgozó (vagy Adatkezelő)

Az a természetes vagy jogi személy, állami hatóság, ügynökség vagy más szerv, amely az adatkezelő
nevében kezeli a személyes adatokat, a jelen adatvédelmi irányelvben leírtak szerint.
Adatkezelő (vagy tulajdonos)

Az a természetes vagy jogi személy, állami hatóság, ügynökség vagy más szerv, amely önmagában
vagy másokkal együtt meghatározza a Személyes adatok feldolgozásának céljait és eszközeit,
ideértve a weboldal működtetésére és használatára vonatkozó biztonsági intézkedéseket is. Az
adatkezelő, hacsak másképp nincs meghatározva, a weboldal tulajdonosa.
Ez a webhely (vagy ez az alkalmazás)

Az a módszer, amellyel a felhasználó személyes adatait összegyűjtik és feldolgozzák.
Szolgáltatás

A weboldal által nyújtott szolgáltatás, a relatív feltételek szerint (ha rendelkezésre áll) és a
webhelyen / alkalmazásban.
Európai Unió (vagy EU)

Eltérő rendelkezés hiányában a dokumentumban az Európai Unióra tett összes hivatkozás az összes
jelenlegi tagállamra vonatkozik, az Európai Unióra és az Európai Gazdasági Térségre.
Sütik

A sütik olyan azonosítók, amelyek a Felhasználó böngészőjében tárolt kis adathalmazokból állnak.
Azonosító

Bármely olyan technológia - beleértve a sütiket is -, amely lehetővé teszi az adatok tárolását vagy a
már tárolt információk elérését a Felhasználói eszközön.
Jogi információk

Ez az adatvédelmi nyilatkozat több jogszabály rendelkezései alapján készült, köztük (EU) 2016/679
rendelet (általános adatvédelmi rendelet) 13/14.
Ez az adatvédelmi politika kizárólag erre a weboldalra vonatkozik, ha a dokumentumban másként
nem szerepel.

