MI IS AZ A COOKIE (SÜTI)
A sütik (cookie-k) kisméretű szövegfájlok. Ezeket a fájlokat az Ön által meglátogatott weboldalak küldik
az Ön számítógépére, ami ezeket eltárolja, majd amikor Ön ezeket a weboldalakat ismértelten
felkeresi visszaküldi a süti-fájlokat a felkeresett weboldalakra. Az egymástól eltérő jellegzetességekkel
rendelkező sütik sokféle célra használhatóak, mind a weboldalak tulajdonosai, mind pedig harmadik
személyek is alkalmazhatják ezeket.
Weboldalunk által használt minden sütire illetve a hozzájuk kapcsolódó preferencia-beállítások
kezelésére az alábbiakban részletezett információk vonatkoznak.
Weboldalunk által használt sütik
Jelen weboldal tulajdonosa, a Bolton Alimentari S.p.A /székhely: Cermenate (Co), Via L. Einaudi 18/22/
által használt sütik alkalmazása megfelel a vállalat Adatvédelmi Politikájának. Az olaszországi
Személyes Adatok Védelméről szóló törvény 13. cikke által előírt bővebb információért kérjük kattintson
ide.
Felhasználói jóváhagyást nem igénylő technikai sütik
•
•
•

•

Sütik, amelyek elengedhetetlenül szükségesek a weboldal működéséhez vagy kizárólag a
felhasználó által igényelt feladatok teljesítéséhez nélkülözhetetlenek.
Sütik, amelyek a felhasználó számára lehetővé teszik a preferenciák elmentését és magasabb
szinvonalú böngészési élményt nyújtanak.
Statisztikai sütik, amelyek segítségével a weboldal tulajdonosa aggregált formában adatokat
gyűjthet: (megjelölve, hogy azok mely kategóriákba tartoznak, illetve meghatározva, hogy
munkamenet sütikről (session cookie) vagy egyéb sütikről van szó, honlaponvaló tartózkodás
időtartamának meghatározása.)
Mivel a technikai sütik alkalmazása felhasználói jóváhagyást nem igényel, ezért azok a
weboldalra történő belépéskor automatikusan eltárolódnak.

Felhasználói jóváhagyást igénylő sütik
A fent meghatározott technikai sütiken kívüli egyéb sütik kizárólag a felhasználó kifejezett jóváhagyása
esetén kerülnek eltárolásra vagy aktiválásra akkor, amikor a felhasználó az első alkalommal az adott
weboldalt felkeresi. A jóváhagyás egyrészt kifejezhető általános módon, azaz az oldalon megjelenő
süti használatra utaló szalaghirdetésben (banner) meghatározott módon ( az OK vagy az X gombokra
történő kattintással ; illetve az oldalon történő navigálás folytatásával, amely lehet az oldal lefelé
görgetése vagy linkhasználat). A jóváhagyás kifejezhető másrészt választásos módon, azaz elfogadás
vagy elutasítás útján is, a lentiekben meghatározottak szerint. A weboldal ezt a jóváhagyást veszi

figyelembe a weboldal későbbi felkeresése során is. Ennek ellenére, a felhasználóknak joga van
bármikor, akár részben akár teljes egészében visszavonni korábbi beleegyezésüket.
Közvetlenül a weboldaltulajdonos által kezelt viselkedési és hirdetési sütik
Jelen weboldal tulajdonosa viselkedési és hirdetési sütiket alkalmazva olyan hirdetéseket és
információkat juttat el a felhasználókhoz, amelyek a felhasználók navigációja által meghatározott
preferenciáikkal összhangban vannak. Ezeknek a sütiknek az időtartama 1 év. Az olaszországi
Személyes Adatok Védelméről szóló törvény 13. cikke által előírt bővebb információért kérjük kattintson
ide
A sütik alkalmazását jóváhagyhatja a lenti elfogadás gombra kattintva, vagy a navigálás folytatásával
vagy az ablak bezárásával.
Elfogadom
Nem fogadom el
COOKIES MANAGED BY THIRD PARTIES
Third party cookies are also installed on this site. You can give your consent and accept all of them
even while continuing to navigate the site or by closing this window.
BEHAVIOURAL ADVERTISING COOKIES
These are used to send advertisements based on the interests shown by the user while navigating on
the internet (OBA).
RE-TARGETING COOKIES
These are used to send advertisements to users that have visited this site previously.
SOCIAL NETWORK COOKIES
These are used to share content on social networks.
STATISTICAL COOKIES
These are used by third parties, even in disaggregated form, for statistical management purposes.
Remember, you can disable and/or delete cookies by using the relevant settings on your browser.
Users may disable and/or delete individual ‘non-technical’ third party cookies by accessing the website
managed by European Interactive Digital Advertising Alliance (EDAA) at www.youronlinechoices.eu.
More information about cookies and how to manage them is available at www.aboutcookies.org.
If you do not know the type and version of browser you are using, click on the “Help” button at the top of
the browser window, which will provide you with all the necessary information.
Alternately, if you know which browser you are using click on it to access the cookie management page.
Internet Explorer
Google Chrome

Mozilla Firefox
Safari
Opera
Warning: If you don’t authorize us to use Cookies, it is possible that certain functions and pages of our
site will not function properly when you view them.
Harmadik fél által alkalmazott sütik
Jelen weboldal harmadik fél általi sütiket is alkalmaz. Minden ilyen sütit jóváhagyhat már az oldalon
történő navigálás által vagy az ablak bezárásával.
Viselkedési és hirdetési sütik
Ezeknek a sütiknek a közreműködésével a felhasználókhoz olyan hirdetések juttathatók el, amelyek
tartalma egyezik a felhasználók internethasználati szokásai alapján feltételezett érdeklődésével.
Újra-célzó vagy retargerting sütik
Ezekkel a sütikkel lehetőség nyílik az oldalt korábban böngésző felhasználók számára különféle
hirdetések kiküldése.
Közösségi háló vagy social network sütik
Ezekkel a sütikkel a közösségi médián oszthatunk meg tartalmakat.
Statisztikai sütik
Harmadik fél általi sütik, amelyek statisztikák kezelésére alkalmazhatók.
Ne feledje, böngészőjének megfelelő beállításaival bármikor törölhet és/vagy kikapcsolhat sütiket. A
felhasználók akár egyedi, harmadik fél általi "nem-technikai" sütiket is kikapcsolhatnak és/vagy
törölhetnek az Európai Interaktív Digitális Hirdetési Szövetség ( European Interactive Digital Advertising
Allience-EDDA) alábbi honlapjának felkeresésével: http://www.youronlinechoices.eu
További információ sütikről és azok használatáról itt érhető el: www.aboutcookies.org
Ha nem biztos abban, hogy milyen típusú vagy verziójú böngészőt használ, akkor kattintson a
"Segítség" vagy "Help" gombra a böngészőablak tetején, ahol megtalálható a szükséges információkat.
Amennyiben tudja, hogy milyen böngészőt használ, akkor kattintson a megfelelőre, ahol tájékozódhat a
sütik kezeléséről.

Internet Explorer

Google Chrome
Mozilla Firefox
Safari
Opera
Figyelmeztetés: Amennyiben nem engedélyezi a sütik használatát, előfordulhat, hogy weboldalunk
bizonyos oldalai és funkciói nem működnek megfelelően böngészés közben.
Adatvédelem
Adatvédelmi politika az olaszországi Személyes Adatok Védelméről szóló törvény 13.
bekezdésével összhangban ( 196/2003-as törvényerejű rendelet)
Kéréseinek feldolgozása érdekében az Ön adatait a Bolton Alimentari Spa /székhely: Via Einaudi
18/22, 22072 Cermenate (Co)/ Adatkezelője és annak automa eszközei dolgozzák fel. A meghatározott
adatok a fent említett célok teljesítéséhez szükségesek. Hiányos adatszolgáltatás nem befolyásolja az
Ön jogát a kért szolgáltatások vagy információk elérésére. Továbbá, amennyiben Ön ebbe
beleegyezett, a Bolton Alimentari Spa felhasználhatja az Ön adatait információs, reklám- és promóciós
anyagok kiküldésénél a vevői elégedettség mérése érdekében a biztosított szolgáltatások
minőségéhez, tanulmányok, piackutatási anyagok, pr-anyagok készítéséhez, valamint statisztikai és
kutatási anyagok készítéshez kapcsolódóan. Adatkezelő: Cemit Interactive Media - Corso Giulio
Cesare 268, 10154 Turin (Torino). Az Adatkezelő fenti címén az Ön írásos kérése esetén az Ön
rendelkezésére bocsátják azoknak a személyeknek a teljes listáját, akik az adatkezeléssel
foglalkoznak. Az Ön adatai az alábbi célokra az alábbi adatakezők által kerülnek felhasználásra: sajtóosztály, csomagolási részleg, és a telefonos ügyfélszolgálat dolgozói. Az olaszországi 2003/196.
törvényerejű rendelet 7.bekezdésével összhangban Önnek jogában áll adataira vonatkozóan
felvilágosítást kérni, azokat módosítani vagy törölni illetve kereskedelmi kommunikációs célokra történő
felhasználásukat megtiltani. Ezen esetekben kérjük vegye fel a kapcsolatot írásos formában az
Adatkezelővel.

