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Bevezető
A Krauszesz Bt. (8143 Sárszentmihály, Kossuth u. 18., adószám: 22043203-2-07, e-mail cím:
tacipalinka@tacipalinka.hu) (a továbbiakban: Szolgáltató, adatkezelő) aláveti magát a következő
tájékoztatónak.
Személyes adatokat csak a törvényeknek megfelelően gyűjtünk és kezelünk.
DM levelet csak külön hozzájárulás esetén küldünk. Rendszerüzenetet anélkül is küldhetünk.
Az adatokat a lehető legbiztonságosabban tároljuk. Harmadik félnek személyes adatokat csak
hozzájárulással adunk át.
Bárkinek felvilágosítást adunk a róla tárolt adatokról, ha ezt írásban kéri a tacipalinka@tacipalinka.hu
címen.
A személyes adatok törlését a tacipalinka@tacipalinka.hu címen lehet kérni.

Kezelt adatok
Amennyiben a Felhasználó csak látogatóként, érdeklődőként nézi meg a weboldalt, abban az esetben
semmilyen személyes adat nem kerül begyűjtésre, csupán anonim információk arról, hogy a látogatók
mely oldalakat nézik meg, milyen funkciókat használnak, vagy próbálnak meg használni. Az adatok
segítséget nyújtanak a Krauszesz Bt. számára a weboldaluk üzemeltetéséhez, továbbfejlesztéséhez és a
zökkenőmentes működésének fenntartásához.
A Honlap használata során a Felhasználó IP címe, a Honlap látogatásának kezdő és befejező
időpontja, a böngésző és operációs rendszer típusa rögzítésre kerül, amelyet a rendszer folyamatosan,
automatikusan végez, de ezeket az adatokat csak az adatkezelő láthatja, valamint ezen adatok
nincsenek összekapcsolva a felhasználás vagy regisztráció során megadott adatokkal.
A nem regisztrált Felhasználók számítógépét a rendszer úgynevezett cookie-val azonosítja, amely a
Felhasználó szokásainak rögzítésére alkalmas, de a személyes adatok kezelésére nem. Ezek a sütik
csak ideiglenesen tárolódnak a számítógépén, és csak akkor kerülnek át a szerverünkre, amikor
Felhasználó meglátogatja a Honlapot. Az alkalmazott sütik nem a Felhasználó merevlemezén
tárolódnak, és nyomban kitörlődnek, amikor a Felhasználó bezárja a böngészőjét, vagy ha
meghatározott ideig nincs aktivitás a Honlapon.
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A cookie-k (sütik) használata engedélyhez kötött, ezért Felhasználónak az egyértelműen el kell
fogadnia, vagy el kell utasítania.
Felhasználó megtekintheti és kitörölheti a számítógépén tárolt sütiket, és ellenőrzése alatt tarthatja
azok használatának módját web böngészőjének beállításai segítségével. Erről további információkat
Felhasználó a böngésző gyártójától vagy web böngészőjének súgóján keresztül kaphat. A weboldal
funkciói csak korlátozottan érvényesülnek, illetve nem elérhetők, ha Felhasználó letiltja a sütik
használatát.
Krauszesz Bt.
2021.
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