COOKIE SZABÁLYZAT
A Diveworld Hungary Kft. (székhelye: 1077 Budapest, Rózsa utca 27. ;
cégjegyzékszám/nyilvántartási szám 01-09-171114, elérhetőség: info@diveworld.hu) az
Európai Parlament és a Tanács az elektronikus hírközlési ágazatban a személyes adatok
kezeléséről, feldolgozásáról és a magánélet védelméről („Elektronikus hírközlési adatvédelmi
irányelv”) szóló 2002/58/EK irányelve (2002. július 12.) valamint az elektronikus hírközlésről
szóló 2003. évi C. törvény vonatkozó rendelkezéseinek figyelembevételével a
www.diveworld.hu weboldal vonatkozásában az alábbi Cookie szabályzatot alkotja.
1. MI A COOKIE (SÜTI)?
1.1. Azoknak a weboldalaknak, amelyeket az Európai Unió országain belül működtetnek,
a cookie-k, magyarul sütik használatához, és a felhasználó számítógépén vagy egyéb
eszközén történő tárolásához a felhasználók hozzájárulását kell kérniük.
1.2. A cookie-k kis adatfájlok, amelyeket a böngésző helyez el a felhasználó
számítógépén vagy mobil eszközén. Többek között információt gyűjtenek, és
általánosságban megkönnyítik a weboldal használatát a felhasználók számára. A sütik
önmagukban nem gyűjtik a számítógépen vagy a fájlokban tárolt adatokat.
2. MILYEN SÜTIKET HASZNÁLUNK ÉS MIÉRT?
2.1. Feltétlenül szükséges cookie: ezek a cookie-k segítséget nyújtanak honlapon történő
mozgásban, megjegyzik a felhasználó egyes oldalakon végzett műveleteit.
Ezen cookie-k nélkül a szolgáltatások nem működnének. Ezek a cookie-k nem
tárolnak olyan adatokat a felhasználóról, hogy milyen oldalakat nézett meg az
interneten, vagy amelyeket marketing célból lehetne felhasználni. Ezeket a cookie-kat
azért használjuk, mert emlékszik a begépelt információkra az esetleges
megrendelések oldalain, amikor a felhasználó különböző oldalakra navigál a
böngészés ideje alatt; emlékszik a megrendelt termékekre, szolgáltatásokra, miután
kijelentkezik a weboldalról; felismeri a felhasználót, ha bejelentkezik a weboldalra;
meggyőződik róla, hogy a felhasználó megfelelő szolgáltatáshoz kapcsolódik, miután
néhány dolgot módosítottunk a weboldal működésén, elirányítja a felhasználót
különböző szolgáltatások applikációihoz, vagy speciális szerverekhez.
2.2. Teljesítményt biztosító cookie-k: információkat gyűjtenek arról, hogy a felhasználó
hogyan használja weboldalt (pl. milyen oldalakat tekint meg, illetve tapasztal-e
valamilyen hibát). Ezek a cookie-k nem gyűjtenek információt, amelyek alapján
azonosítható a felhasználó, és azért használjuk, hogy javítani tudjuk a honlap
működését. A teljesítményt biztosító cookie-kat azért használjuk, mert statisztikát
biztosít, statisztikákat szolgáltat arról, hogy használják weboldalunkat, megmutatja,
milyen hatékonyak a hirdetéseink, segítséget nyújtanak a weboldal fejlesztéséhez, az
esetleges problémák megoldásához.

3. HOZZÁJÁRULÁS
3.1. A honlapunkra történő belépést követően azonnal felvillanó ablakban elfogadhatja
vagy elutasíthatja a cookie-k használatát. Tájékoztatjuk, hogy a teljesítményt biztosító
cookie elfogadása feltétele honlapunk megfelelő és biztonságos használatának. Ha a
felhasználó kikapcsolja ezeket a cookie-kat, nem tudjuk garantálni weboldalunk
megfelelő működését, illetve a megfelelő biztonságot oldalunk használata során. A
tárolt adatok köre: egyedi azonosító számok, dátumok, időpontok. Az adatkezelés a
honlap látogatásának befejezéséig tart.
4. COOKIE TÖRLÉSE
4.1. Minden böngésző lehetővé teszi a cookie beállításainak változtatását. Mivel azonban
a cookie-k célja a weboldal használhatóságának és folyamatainak megkönnyítése, a
cookie-k alkalmazásának megakadályozása vagy törlése esetén előfordulhat, hogy a
felhasználó nem lesz képes a weboldal funkcióinak teljes körű használatára, illetve
hogy a weboldal a tervezettől eltérően fog működni böngészőjében.
5. GOOGLE ANALYTICS
5.1. a www.diveworld.hu weboldal a Google Analytics alkalmazást használja, amely a
Google Inc. („Google”) webelemző szolgáltatása. A Google Analytics úgynevezett
„cookie-kat”, szövegfájlokat használ, amelyeket a számítógépére mentenek, így
elősegítik felhasználó által látogatott weblap használatának elemzését.
5.2. A felhasználó által használt weboldallal kapcsolatos cookie-kkal létrehozott
információk rendszerint a Google egyik USA-beli szerverére kerülnek és
tárolódnak. Az IP-anonimizálás weboldali aktiválásával a Google a felhasználó
IP-címét az Európai Unió tagállamain belül vagy az Európai Gazdasági Térségről
szóló megállapodásban részes más államokban előzőleg megrövidíti.
5.3. A teljes IP-címnek a Google USA-ban lévő szerverére történő továbbítására és
ottani lerövidítésére csak kivételes esetekben kerül sor. Eme weboldal
üzemeltetőjének megbízásából a Google ezeket az információkat arra fogja
használni, hogy kiértékelje, hogyan használta a felhasználó a honlapot, továbbá,
hogy a weboldal üzemeltetőjének a honlap aktivitásával összefüggő jelentéseket
készítsen, valamint, hogy a weboldal- és az internethasználattal kapcsolatos
további szolgáltatásokat teljesítsen.
5.4. A Google Analytics keretein belül a felhasználó böngészője által továbbított IPcímet nem vezeti össze a Google más adataival. A cookie-k tárolását a
Felhasználó a böngészőjének megfelelő beállításával megakadályozhatja,
azonban felhívjuk figyelmét, hogy ebben az esetben előfordulhat, hogy ennek a
honlapnak nem minden funkciója lesz teljes körűen használható.
Megakadályozhatja továbbá, hogy a Google gyűjtse és feldolgozza a cookie-k
általi, a felhasználó weboldalhasználattal kapcsolatos adatait (beleértve az IP-

címet is), ha letölti és telepíti a következő linken elérhető böngésző plugint.
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=hu

6. GOOGLE ADWORDS KONVERZIÓKÖVETÉS
6.1. A www.diveworld.hu weboldal a „Google AdWords” nevű online
reklámprogramot használja, továbbá annak keretein belül igénybe veszi a Google
konverziókövető szolgáltatását. A Google konverziókövetés a Google Inc. elemző
szolgáltatása (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA;
„Google“).
6.2. Amikor felhasználó egy weboldalt Google-hirdetés által ér el, akkor egy a
konverziókövetéshez szükséges cookie kerül a számítógépére. Ezeknek a cookieknak az érvényessége korlátozott, és nem tartalmaznak semmilyen személyes
adatot, így a felhasználó nem is azonosítható általuk.
6.3. Amikor a felhasználó a weboldal bizonyos oldalait böngészi, és a cookie még
nem járt le, akkor a Google és az adatkezelő is láthatja, hogy felhasználó a
hirdetésre kattintott.
6.4. Minden Google AdWords ügyfél másik cookie-t kap, így azokat az AdWords
ügyfeleinek weboldalain keresztül nem lehet nyomon követni.
6.5. Az információk – melyeket a konverziókövető cookie-k segítségével szereztek –
azt a célt szolgálják, hogy az AdWords konverziókövetést választó ügyfeleinek
számára konverziós statisztikákat készítsenek. Az ügyfelek így tájékozódnak a
hirdetésükre kattintó és konverziókövető címkével ellátott oldalra továbbított
felhasználók számáról. Azonban olyan információkhoz nem jutnak hozzá,
melyekkel bármelyik felhasználót azonosítani lehetne.
6.6. Ha nem szeretne részt venni a konverziókövetésben, akkor ezt elutasíthatja
azáltal, hogy böngészőjében letiltja a cookie-k telepítésének lehetőségét. Ezután
Ön nem fog szerepelni a konverziókövetési statisztikákban.
6.7. További információ valamint a Google adatvédelmi nyilatkozata az alábbi
oldalon érhető el: www.google.de/policies/privacy/
7. HOZZÁJÁRULÁS VISSZAVONÁSA
7.1. Ha hozzájárult a cookie-k használatához, a böngésző cookie-kat tárol az Ön
számítógépén vagy egyéb eszközén, hogy rendszerünk felismerje beállításait. A
hozzájárulás érvényessége időnként lejár. Azonban, hogyha szeretné visszavonni
hozzájárulását, hogy a cookie-k követésétől szabaduljon, a böngészője cookie
beállításai között ezt bármikor megteheti. (böngésző „Eszközök/Beállítások”
menüjében található „Adatvédelem” menüpont alatt)

8. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
Jelen szabályzat 2018. május hó 25. napján lép hatályba és határozatlan időtartamra szól.
A jelen szabályzatban nem szabályozott kérdésekben az elektronikus hírközlésről szóló 2003.
évi C. törvény rendelkezései az irányadóak.
Budapest, 2018. május 25.

Diveworld Hungary Kft.

