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Cookie (süti) kezelési szabályzat
A „Cookie kezelési szabályzat” bemutatja, mik azok a cookie-k és hogyan kell használni őket. Kérjük
olvassa el a szabályzatot, hogy megértse a cookiek jelentőségét.
A weboldal címe: dentalcorner.hu
1. Mik azok a cookie-k ?
A cookie-k rövid szövegfájlok, melyek kis információt tárolnak. A cookie-kat az ön eszköze eltárolja,
amint a weboldal betöltődik a böngészőjébe. Ezek a cookie-k segítenek nekünk abban, hogy a weboldal
megfelelően működjön, hogy biztonságosabbá tegyük a weboldalt, jobb felhasználói élményt
biztosítsunk, és megértsük, miben és mely pontokon van szükség az oldal fejlesztésében.
2. Hogyan használjuk a cookie-kat ?
Mint a legtöbb online solgáltató, a mi weboldalunk is többféle cookie-t használhat. Ezek főként saját
(first party), vagy harmadik féltől származó cookiek (third party cookies). A saját cookie-k főként a
weboldal helyes működéséhez szükségesek, és nem gyűjtenek személyes azonosító adatokat.
Néha weboldalunk harmadik féltől származó alkalmazások vagy szoftverek funkcióit használhatja.
Ezekben az esetekben ezek a szervezetek elhelyezhetik saját névtelen cookie-jaikat. Mindezt azért
teszik, hogy nyomon kövessék alkalmazásaik sikerét, vagy alkalmazásaikat Önnek testre szabják. A
cookie-k működési módja miatt weboldalunk nem tud hozzáférni ezekhez a cookie-khoz, és a másik
szervezet sem férhet hozzá az általunk a weboldalunkon használt cookie-k adataihoz. Néhány példa erre
a gyakorlatra: a közösségi média megosztások, a google-térképek alkalmazása, vagy videómegosztók
beágyazása.
3. Milyen cookie-kat használunk?
Esszenciális cookie-k: Néhány cookie elengedhetetlenül szükséges a weboldal teljes értékű
működéséhez. Ezek teszik lehetővé a felhasználói munkamenetek megőrzését, és kiküszöbölnek egyes
biztonsági hiányosságokat. Nem gyűjtenek és tárolnak semmilyen személyes adatot. Például ezek
segítenek a bejelentkezések során.
Statisztikai: Ezek a cookeie-k olyan információkat tárolnak, mint a weblap látogatóinak száma, mely
oldalak a látogatottabbak, honnan keresték fel őket stb. Ezek az adatok abban segítenek nekünk, hogy
megértsük, hogyan teljesít a weblap, esetleg hol szükséges fejlesztenünk azt.
Marketing: Weblapunk megjeleníthet reklámokat is. Ezek a cookie-k személyre szólóvá tehetik a
hirdetéseket és segítenek nekünk az egyes kampányok, akciók eredményességének megítélésében. Az
ezekben a cookie-kban tárolt információk a harmadik fél részére is segítenek abban, hogy az ön részére
személyre szóló hirdetéseket jeleníthessen meg.
Funkcionális: Ezek a cookie-k néhány nem létfontosságú funkcióban segítenek, mint például tartalmak
beágyazása, videók megosztása a közösségi médiákban.
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Beállítások: Ezek a cookie-k segítenek az ön beállításainak megőrzésében. Ilyen lehet például a nyelvi
beállítások megőrzése, és így ön a weboldal legközelebbi felkeresése során nagyobb felhasználói
élményben részesülhet.
4. Hogyan tudom ellenőrizni a cookie-kat?
Amennyiben a későbbiek során meg kívánja változtatni beállításait, kattintson a “Privacy & Cookie
Policy” gombra. Itt megteheti a módosításokat. Ezen túl, a különböző böngészők számos egyéni cookie
beállítási lehetőséggel rendelkeznek, ezeket az adott böngésző beállításai között végezheti el. Ezzel
kapcsolatban a következő linken talál információkat: wikipedia.org, www.allaboutcookies.org.
5. Mennyi ideig őrizzük a személyes adatot?
Ha hozzászólunk, a hozzászólás és annak metaadatai nem meghatározható ideig a rendszerben
maradnak. Ennek célja, hogy az összes ezt követő bármely hozzászólás általunk megismertté és
jóváhagyottá váljon, azaz ne kerüljön fel a moderálandó hozzászólások listájára. A honlapon regisztrált
felhasználók (ha vannak ilyenek) személyes adatai a saját felhasználói profiljukban is tárolásra kerülnek.
Minden felhasználó megtekintheti, szerkesztheti vagy törölheti a személyes adatait bármikor (kivéve,
hogy nem változtathatja meg a saját felhasználói nevét). A honlap rendszergazdái ezen információkat
szintén megtekinthetik és szerkeszthetik.
6. Milyen jogokkal rendelkezik a felhasználó a saját adatai kapcsán?
A weboldalon regisztrált fiók vagy hozzászólás írása esetén kérhető a személyes adatok export fájlban
történő megküldése, amely bármilyen adatot tartalmaz, amit korábban a felhasználó rendelkezésünkre
bocsátott. Kérhető továbbá, hogy bármilyen korábban megadott személyes adatot töröljük. Ez nem
vonatkozik azokra az adatokra, amelyeket adminisztrációs, jogi vagy biztonsági okokból kötelező
megőriznünk.
7. Hová továbbítjuk az adatokat?
A látogatók által beküldött hozzászólásokat (ha van olyan) automatikus spamszűrő szolgáltatás
ellenőrizheti.
8. Kapcsolati adatok:
www.dentalcorner.hu
info@dentalcorner.hu
9. Hogyan védjük a felhasználói személyes adatokat?
A felhasználói személyes adatokat szigorúan védjük, azokat harmadik személynek nem adjuk át.
10. Érvényben lévő eljárások adatkezelési sérelmek esetén:
Bármilyen anomáliára utaló jelet észlel személyes adataival kapcsolatban, kérjük haladéktalanul vegye
fel velünk a kapcsolatot elérhetőségeinken!
11. Milyen automatizált döntéshozatalt és/vagy profilalkotást végzünk a felhasználói adatokkal?
A felhasználói adatokkal nem végzünk semmiféle profilalkotást.
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Dr. Schmidt Péter
Ügyvezető
Dental Corner Kft.
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Melléklet:
ADATKEZELÉSI HOZZÁJÁRULÓ NYILATKOZAT
Jelen nyilatkozatom alapján visszavonásig hozzájárulok ahhoz, hogy az Adatkezelő Adatkezelési és
Adatvédelmi Szabályzatában meghatározott feltételek alapján, az abban foglalt Adatkezelők a
megadott Személyes Adataimat az Adatkezelő révén nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatos feladataik
ellátásához szükséges mértékben kezeljék. Tudomásul veszem, hogy a jelen nyilatkozatomban foglalt
hozzájárulásom alapján történő adatkezelésre a Szabályzat, illetve a mindenkor hatályos adatvédelmi
jogszabályok, így különösen, de nem kizárólagosan az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény,
valamint a gyógykezelés céljából történő adatkezeléssel kapcsolatban az egészségügyi és a hozzájuk
kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény rendelkezései
vonatkoznak.
Hozzájárulok,
hogy
Adatkezelő
az
általam
megadott
adatokat
tárolja.
Jelen nyilatkozat kitöltésével ezúton visszavonásig hozzájárulok, hogy Adatkezelő részemre az általam
alább megjelölt módokon az általa nyújtott szolgáltatásokhoz kapcsolódó, személyemet is érintő
értesítéseket küldjön.
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