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Adatkezelési tájékoztató
a https://oanaratiu.com látogatói számára
Közzétéve: 2018. május 25.
A https://oanaratiu.com oldal üzemeltetője Oana Ratiu (Targu Mures, B-dul 1 Dec. 1918,
189. Romania 540003.), a továbbiakban, szolgáltató, adatkezelő) mint adatkezelő, magára
nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy
tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a
hatályos nemzeti jogszabályokban, valamint az Európai Unió jogi aktusaiban meghatározott
elvárásoknak.

MEGJEGYZÉS:
A https://oanaratiu.com honlapon jelenleg semmilyen adatkezelés nem történik.
Amennyiben a tevékenységeink köre bővül és szükségessé válik jelen tájékozató
kibővítése, Szolgáltató fenntartja az ezzel kapcsolatos bármikori helyesbítés és változtatás
jogát! Természetesen az esetleges változásokról kellő időben értesíti közönségét.

A https://oanaratiu.com adatkezeléseivel kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi irányelvek
folyamatosan elérhetők a https://oanaratiu.com/nyilatkozatok címen.

Cookie-k (Sütik) feladata
o információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről;
o megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek pl.
online tranzakciók igénybevételekor, így nem kell újra begépelni őket;
o megkönnyítik a weboldal használatát;
o minőségi felhasználói élményt biztosítanak.
A testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún.
sütit (cookie) helyez el és a későbbi látogatás során olvas vissza. Ha a böngésző visszaküld
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egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a
felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

Feltétlenül szükséges, munkamenet (session) cookie-k
Ezen sütik célja, hogy a látogatók maradéktalanul és zökkenőmentesen böngészhessék az
https://oanaratiu.com oldalt, használhassák annak funkcióit és az ott elérhető
szolgáltatásokat. Az ilyen típusú sütik érvényességi ideje a munkamenet (böngészés)
befejezéséig tart, a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a
számítógépről, illetve a böngészésre használt más eszközről.

Harmadik fél által elhelyezett cookie-k (analitika)
https://oanaratiu.com weboldalán alkalmazza a Google Analytics mint harmadik fél sütijeit is.
A Google Analytics statisztikai célú szolgáltatás használatával az https://oanaratiu.com

információkat gyűjt azzal kapcsolatban, hogy a látogatók hogyan használják a weboldalakat.
Az adatot a honlap fejlesztésének és a felhasználói élmény javításának céljával használja fel.
Ezen sütik szintén lejáratukig a látogató számítógépén vagy böngészésre használt más
eszközén, annak böngészőjében maradnak, illetve amíg a látogató nem törli őket.
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