COOKIE SZABÁLYZAT
Cookie-k Használatával Kapcsolatos Szabályzat
Jelen Szabályzat az SBA Car Kft. által üzemeltetett www.sbacar.hu-n használt
cookie-kra vonatkozik (továbbiakban „honlap”).
Kérjük, hogy a honlap használata előtt olvassa el figyelmesen!
Mik azok a cookie-k?
A cookie-k olyan IT adatok, fájlok vagy információdarabok (ideértve - de nem
kizárólag – a text fájlokat), amelyek a felhasználó számítógépén tárolódnak (vagy
más internetképes eszközökön, mint okostelefonokon vagy táblagépeken), amikor
meglátogat egy honlapot. A cookie-kat maga a webszerver hozza létre a böngésző
segítségével a felhasználó gépén, ahol azok egy elkülönített könyvtárban kerülnek
tárolásra. Ezek után a böngésző minden egyes oldalletöltéskor elküldi a cookie-k
tartalmát a webszervernek, így az a felhasználó beállításainak megfelelően tudja a
honlapot a későbbiekben betölteni a teljes anonimitás mellett.
Mire használjuk a cookie-kat?
A cookie-k elsődleges célja a felhasználói élmény növelése, vagyis a honlap
könnyebb használhatóságát, testreszabhatóságát és gyorsabb betöltését teszik
lehetővé. Emellett arra is használjuk a cookie-kat, hogy anonim, összesített
statisztikákat készítsünk, amelyekkel jobban megértjük, hogy a felhasználók hogyan
használják a honlapunkat, és hogy segítsenek nekünk javítani azok struktúráját és
tartalmát. Az így összegyűjtött információ névtelen, pusztán a honlap fejlesztése
érdekében használjuk őket.
Milyen típusú cookie-kat használunk?
A honlapunkon kétféle cookie-t használunk: Az „ideiglenes (session) cookie”-kat,
melyek addig maradnak eszközén, amíg el nem hagyja a honlapot vagy ki nem
jelentkezik onnan. A „tárolt (fixed) cookie”-k élettartamától és az Ön böngésző
beállításaitól függ, hogy meddig maradnak eszközén, vagy addig, amíg a cookie-kat
a felhasználó manuálisan nem törli az eszközéről. Az esetleges partnerhonlapokkal
kapcsolatos cookie-k használata mindig az adott partner által szabályozottak szerint
történik.
Személyes adatok védelme
A cookie-k által gyűjtött adatokat kizárólag a felhasználói élmény növelése, valamint
az egyedi felhasználói beállítások szerinti működés érdekében használjuk fel úgy,
hogy harmadik fél nem juthat hozzá, továbbá az adatokat nem adjuk ki harmadik
félnek.
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A cookie-k törlése
A legtöbb internet böngésző alapbeállítása az, hogy elfogadja a cookie-kat. Ezeket
az alapbeállításokat megváltoztathatja úgy, hogy blokkolja a cookie-kat, illetve
figyelmeztetést kérhet, arról, hogy az Ön által látogatott honlap milyen cookie-kat
használ. Kérjük, további információért vagy a beállítások megváltoztatásáért nézze
meg a böngészője Súgójában leírtakat, illetve mobileszköze beállítási menüjét.
Amennyiben Ön megakadályozza a cookie-k fogadását, vagy más módon
visszautasítja azokat, akkor előfordulhat, hogy a honlap nem fog tökéletesen
működni.
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