
Adatvédelmi nyilatkozat 
Adatvédelem 

A Vásárlók adatait kizárólag saját számlázásunk és könyvelésünk dokumentálására 

használjuk. A vásárlói adatok a szállítás és kézbesítés idejére átadásra kerülnek a 

szállító cégeknek. A szállító vállalatok szerződésben nyilatkoznak az adatok 

bizalmas kezeléséről. Az adatok kezelésekor az Adatvédelmi Törvénynek 

megfelelően járunk el. Adatait írásos vagy e-mailben történő kérésre bemutatjuk, 

módosítjuk vagy töröljük (kivételt képeznek azok a számla adatok (a számlák 

tőpéldányai), melyeknek megőrzésére a Számviteli Törvény Kötelez bennünket). A 

szerződéseket az Alt Product webáruház elektronikus nyilvántartásában iktatja és 

archiválja, ezzel biztosítva a szerződés adataihoz való utólagos hozzáférés 

lehetőségét. 

 

Hírlevél 

 

Az Alt Product webáruház a regisztrált felhasználóinak havi rendszerességgel, 

automatikusan küld hírlevelet. Ebben a kedvezményes vásárlási lehetőségekről 

tájékoztatjuk Önöket. Ha nem kíván hírlevelet kapni, kérjük, küldjön egy mailt az 

2016altproduct@gmail.com mail címre és munkatársunk a mail érkezésétől számított 

48 órán belül törli adatait nyilvántartási rendszerünkből 

 

Süti (cookie) Szabályzat 

 

Weboldalunkon sütiket ("cookies") alkalmazunk, amik információt tárolnak a 

látogató/vásárló merevlemezén vagy webes keresőjében, ha ehhez külön is hozzá 

járul. Ki szeretnénk emelni, hogy a sütiket az elektronikus hírközlésről szóló 2013. évi 

C. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs 

társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. 

törvény, valamint az Európai Unió előírásainak megfelelően használjuk. 

A sütik lehetővé teszi a weboldal számára, hogy felismerje a látogatót/vásárlót, 

amennyiben korábban azt már meglátogatta. Segítenek kideríteni, hogy a weboldal 

melyik része a legnépszerűbb, a látogatók melyik oldalakra lépnek be és azokon 

mennyi időt töltenek el. Az információk felhasználásával a weboldalt jobban tudjuk 

igazítani a látogatók/vásárlók igényeihez, még változatosabb felhasználói élményt 

tudunk ezáltal nyújtani, amellett, hogy a sütik 

• megjegyzik a beállításokat, nem kell azokat újra bevinni, ha egy új lapra lép, 



• emlékeznek a korábban bevitt adatokra (pl. címadatok), ezért azokat nem kell újra 

begépelni, 

• figyelemmel kísérik hirdetéseink hatékonyságát 

 

Sütikről bővebben 

 

Kétféle sütit használunk: "ideiglenes" ("munkamenet sütik") vagy "állandó sütiket" 

(beleértve az "személyre szabott sütiket" is). Az ideiglenes sütik addig maradnak a 

látogató eszközén, amíg el nem hagyja a weboldalunkat, míg az állandó sütik webes 

keresőjének beállításától függően hosszabb ideig, vagy egészen addig az eszközén 

maradnak, amíg azokat manuálisan nem törli a látogató. 

 

Munkamenet sütik 

 

Ezek nélkülözhetetlenek a weboldalon való navigáláshoz, a kulcsfontosságú funkciók 

működéséhez és a védett tartalmak eléréséhez. Ezek az adatlapok kitöltéséhez 

szükséges információkat tárolják, és nem gyűjtenek a látogatóról/vásárlóról olyan 

információkat, melyekkel a /látogatót/vásárlót azonosítani lehetne bármilyen céllal. A 

honlap bezárása után e sütik automatikusan törlődnek és a munkamenet lezárásra 

kerül 

Ha nem fogadja el a látogató/vásárló ezeket a sütiket, akkor a weboldalunk egyes 

részei nem, vagy hiányosan jelenhetnek meg, lehetetlenné téve a weboldal 

használatát. 

 

Analitikai vagy teljesítményfigyelő sütik 

 

Ezekkel a sütikkel tudjuk megkülönböztetni és számlálni a weboldalunk látogatóit. 

Figyelni tudjuk, hogy a látogatók miként viselkednek, például mely oldalakat 

látogatják a leggyakrabban. Ilyen sütik révén tároljuk a felhasználó belépési adatait, 

biztonságos belépést nyújtunk a honlapra, biztosítjuk a honlap egységes 

megjelenését, valamint gyűjtjük a honlap használatával kapcsolatos információkat. A 

sütik nem gyűjtenek felhasználót azonosítani képes információkat, az adatokat 

összesítve és névtelenül tárolják, és azokat csak a weboldal működésének 

fejlesztésére használjuk fel. 

 

A sütik kezelése 

 



A böngésző beállítása: a felhasználók beállíthatják webes keresőjüket úgy, hogy 

elfogadjon minden sütit, elutasítsa mindet, vagy értesítést küldjön ha süti érkezik a 

gépére. A beállítási lehetőségek általában a böngésző "Opciók" vagy "Beállítások" 

menüpontjában találhatók. 
 


