Adatkezelési és cookie (süti) tájékoztató
I.

Adatkezelési tájékoztató

A jelen Adatkezelési és cookie (süti) tájékoztató I. része tartalmazza az érintettnek a Bunge Zrt.
(székhely: 1134 Budapest, Váci út 43., cégjegyzékszám: 01-10-041976) www. venusz.hu honlapján
(honlap), valamint a jelen tájékoztatónk 3. pontjában foglaltak szerinti adatkezelést. A tájékoztatónk
II. pontjában pedig a honlapunkon használt cookie-ról (sütiről) informáljuk.
Érintett alatt a honlap felhasználóját, mint természetes személyt kell érteni, különösen, aki a honlapon
biztosított felületen veszi fel a kapcsolatot vagy jelent be hibát a Bunge Zrt. részére.
A Bunge Zrt. kéri az érintetteket, hogy az általa szervezett promóciók (promóciós játékok) tekintetében
minden esetben tájékozódjanak a promócióval kapcsolatos eseti adatkezelésekről, tekintettel arra,
hogy azokra a jelen tájékoztató nem tér ki.
Tájékoztatónk könnyebb megértése érdekében az Európai Parlament és a Tanács 2016. április 27-i (EU)
2016/679 RENDELETE a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő
védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül
helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szóló rendelet - a továbbiakban: GDPR - 4. cikkében
foglaltak alapján tájékoztatjuk a legfontosabb fogalmakról:
-

személyes adat: „Azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó
bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett
módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online
azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális
vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.” [GDPR 4.
cikk 1. pont]

-

adatkezelés: “A személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem
automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés,
rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés,
felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel
útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés.” [GDPR 4.
cikk 2. pont]

-

adatkezelő: „Az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely
egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal
együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog
határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös
szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja.” [GDPR 4. cikk 7. pont]

-

adatfeldolgozó: „az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy
bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel” [GDPR 4. cikk 8.
pont]

-

az érintett hozzájárulása: „az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő
tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a
megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt
érintő személyes adatok kezeléséhez” [GDPR 4. cikk 11. pont]
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1. KI A HONLAP ADATKEZELŐJE, ADATFELDOLGOZÓJA?
Adatkezelő:
Cégnév: Bunge Növényolajipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Rövidített cégnév: Bunge Zrt.
Székhely: 1134 Budapest, Váci út 43.
Adószám: 10783830-2-44
Cégjegyzékszám: 01-10-041976
Vezetve a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága nyilvántartásában
Tájékoztatjuk, hogy Adatkezelőként az alábbi adatfeldolgozókat vesszük igénybe:
Cégnév: Isobar Budapest Zrt.
Székhely: 1027 Budapest, Kacsa u. 15-23.
Cégjegyzékszám: 01-10-044680
A chatbot alkalmazásával kapcsolatosan, továbbá a
200 Labs, Inc., d/b/a Chatfuel, 555 De Haro Street, Suite 280, San Francisco, CA 94107 USA
és figyelemmel a jelen tájékoztatónk I.3. pontjában foglaltakra adatfeldolgozó továbbá a
Facebook Ireland Ltd.
4 Grand Canal Square
Grand Canal Harbour
Dublin 2 Ireland
2. A KEZELT ADATOK, az ADATKEZELÉS CÉLJA, JOGALAPJA és az ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA
KEZELT ADATOK
(adatkategóriák)
A
kapcsolatfelvétel
során (lásd a honlap
KAPCSOLAT
menüpontját): e-mail
cím és minden olyan
személyes
adat,
melyet a felhasználó a
kapcsolatfelvétel
során
megad
részünkre.
Hibabejelentés (lásd a
honlap
HIBABEJELENTÉS
menüpontját): e-mail
cím és minden olyan
személyes
adat,
melyet az érintett a

ADATKEZELÉS CÉLJA

ADATKEZELÉS
JOGALAPJA
Az ilyen megkeresések
a
GDPR
(32)
preambulumbekezdése
alapján
az
adatkezeléshez történő
egyértelmű
hozzájárulásnak
minősül.

Általános
kapcsolatfelvétel,
annak
érdekében,
hogy
konkrét
információkat
kérhessen, észrevételt
tehessen
vagy
intézkedések
megtételét kérhesse
tőlünk.
Jogalap: GDPR 6. cikk 1.
bekezdés a) pontja
A honlap működésével Az ilyen megkeresések
kapcsolatosan
a
GDPR
(32)
esetlegesen tapasztalt preambulumbekezdése
hibabejelentések
alapján
az
megtétele.
adatkezeléshez történő
egyértelmű
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ADATKEZELÉS
IDŐTARTAMA
A cél megvalósulásáig,
azaz mindaddig, amíg a
kapcsolatfelvétel
során
az
Adatkezelőhöz
intézett kérésnek az
Adatkezelő eleget tesz

A cél megvalósulásáig,
azaz mindaddig, amíg a
kapcsolatfelvétel
során
az
Adatkezelőhöz
intézett kérésnek az
Adatkezelő eleget tesz
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hibabejelentés során
megad részünkre.

hozzájárulásnak
minősül.
GDPR 6. cikk
bekezdés a) pontja

A Vénusz – Az étel
lelke Facebook oldalon
elérhető, Messenger
szolgáltatás felületén
működő chatbot-ban
látható
személyes
adatok (az érintett
felhasználó
Messengernek
megadott vezeték- és
utóneve; Messengerazonosítója,
az
érintett
felhasználó
Facebooknak
megadott profilképe)

Marketing
tevékenység, továbbá
a
felhasználók
anonimizált személyes
adatainak
felhasználása
statisztikai célokra.

1.

A
GDPR
(32) A chatbot indításától
preambulumbekezdése számított 6 hónapig.
alapján a chatbot
megnyitása
és
az
„INDÍTÁS”
gomb
megnyomása
az
adatkezeléshez történő
egyértelmű
hozzájárulásnak
minősül. A jogalap
tehát a GDPR 6. cikk 1.
bekezdés a) pontja.

3. Chatbot
Jelen tájékoztatónk hatálya alá tartozik az Adatkezelő által használt chatbot is. Az adatkezelés a Vénusz
– Az étel lelke Facebook oldalon elérhető chatbot elindításával, az „INDÍTÁS” gomb megnyomásával,
azaz a felhasználó erre vonatkozóan adott hozzájárulásával kezdődik. A felhasználóval folytatott
kapcsolat teljes egészét a Facebook a Vénusz – Az étel lelke Facebook weboldalán bejövő üzenetként
rögzíti. A felhasználó azonosításához szükséges személyes adatokat, valamint a felhasználó által
megadott ún. kiválasztható válasz/válaszok a Chatfuel chatbot platform rendszerében is rögzülnek, ami
a chatbot testre szabott működését szolgálja. A chatbot a felhasználó részére marketing anyagot mutat
be, és lehetőséget biztosít a felhasználó számára, hogy a felületen megadott email címen keresztül
felvegye a kapcsolatot a Bunge Zrt.-vel, azaz a jelen tájékoztató Adatkezelőjével, továbbá a felhasználó
a chatbot-on keresztül a felületen megadott ún. kiválasztható választ/válaszokat rögzíthet.
Tájékoztatjuk, hogy a személyes adatok (harmadik országba) történő továbbításához, az érintett
felhasználó elfogadja a chatbot működésével és adatkezelésével kapcsolatos további tájékoztatókat is,
melyek tartalmának megismeréséért, kérjük kattintson az alábbi linkekre:
https://chatfuel.com/TermsOfUse.pdf
https://chatfuel.com/PrivacyPolicy-EU.pdf
Tekintettel arra, hogy a chatbot a Vénusz-Az étel lelke Facebook weboldalon, illetve Messengeren
működik, ezért kérjük, hogy a Facebook Adatkezelési szabályzatát is vegyék figyelembe, melynek
tartalmát az alábbi linkre kattintva érhetik el.
https://hu-hu.facebook.com/privacy/explanation
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Tájékoztatjuk, hogy a Facebook a chatbot működéséhez felületet biztosít, ezen esetekben
adatfeldolgozóként jár el, de minden – a hivatkozott adatkezelési szabályzatában meghatározott
esetben – adatkezelőnek minősül.
4. ADATTOVÁBBÍTÁS
Az Adatkezelő által kezelt személyes adatokhoz az érintetten kívül a jelen tájékoztatónk I.1. pontjában
megnevezett Adatfeldolgozók férhetnek hozzá. Kérjük, hogy a chatbot működésével kapcsolatban az
adattovábbítás tekintetében legyenek figyelemmel a 3. pontban foglaltakra.
Személyes adatokat hatóság vagy bíróság részére az Adatkezelő kiadhatja pl. jogi eljárásokban,
bírósági, hatósági megkeresésre, vagy bűnüldöző szerv kérésére, vagy ha az Adatkezelő úgy látja, hogy
ez szükséges valamely jogszerűtlen esemény, tevékenység kivizsgálásához, megelőzéséhez vagy azzal
kapcsolatos egyéb intézkedéshez, vagy ha azt egyébként jogszabály előírja az Adatkezelő számára.
5. ÉRINTETTEK JOGAI
Az érintett a jelen tájékoztatónk alapján kezelt személyes adatainak kezelésével kapcsolatos jogait az
Adatkezelőnek e-mail útján beu.bud.dataprotection@bunge.com e-mail címre küldött kérelemmel
gyakorolhatja.
Az érintetett az Adatkezelő által kezelt személyes adataival kapcsolatban a GDPR 15-21. cikkei alapján
megilleti az érintettről kezelt személyes adatokkal kapcsolatos hozzáférés joga, azaz jogosult arra, hogy
az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése
folyamatban van-e. Amennyiben a személyes adatainak kezelése folyamatban van, akkor jogosult arra,
hogy tájékoztatást kapjon az Önnel kapcsolatos adatkezelésről, ide értve az Önnel kapcsolatban kezelt
személyes adatok kategóriáit is.
Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse az
érintettre vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, Ön mint
érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat
útján történő – kiegészítését.
Érintett a személyes adatai kezeléséhez történő hozzájárulását bármikor visszavonhatja. A
hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés
jogszerűségét.
Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá
vonatkozó személyes adatokat. Ebben az esetben a Adatkezelő köteles arra, hogy az érintettre
vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, feltéve, hogy a személyes
adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték. Az
érintettre vonatkozó személyes adat törlését végre kell hajtani akkor is, ha Ön, mint érintett tiltakozik
az adatkezelés ellen, és nincs a Adatkezelő vagy harmadik személy részéről fennálló, elsőbbséget
élvező jogszerű ok az adatkezelésre. A személyes adatokat a Adatkezelő köteles törölni akkor is, ha a
személyes adatokat jogellenesen kezelték, vagy a személyes adatokat a Adatkezelőre alkalmazandó
uniós vagy magyar jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.
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Érintett jogosult arra, hogy kérésére a Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha vitatja a személyes
adatok pontosságát, mely esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi,
hogy a Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát. Korlátozni kell az adatkezelést abban
az esetben is, amennyiben az adatkezelés jogellenes, és Ön, mint érintett ellenzi az adatok törlését, és
ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását, továbbá abban az esetben is, amennyiben az
Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli
azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez. Szintén korlátozni kell az
adatkezelést, ha a Ön mint érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez utóbbi esetben a korlátozás arra
az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy a Adatkezelő jogos indokai
elsőbbséget élveznek-e a az Ön, mint érintett jogos indokaival szemben.
Érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa a Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes
adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja.
Érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes
adatainak harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítése céljából történő kezelése ellen.
Ön, mint érintett a nem várt halála esetére az életében megillető jogait a halálát követő öt éven belül
a Ön által arra ügyintézési rendelkezéssel, illetve közokiratban vagy teljes bizonyító erejű
magánokiratban foglalt, a Adatkezelőnél tett nyilatkozattal meghatalmazott személy jogosult
érvényesíteni.
Amennyiben Ön élete során nem tesz a fentieknek megfelelő jognyilatkozatot, úgy a Polgári
Törvénykönyv szerinti közeli hozzátartozója annak hiányában is jogosult a helyesbítéshez való jogát,
illetve az adatkezeléssel kapcsolatos tiltakozás jogát érvényesíteni, valamint - ha az adatkezelés már az
Ön életében is jogellenes volt vagy az adatkezelés célja az Ön halálával megszűnt – úgy jogosult közeli
hozzátartozója az adatok törléséhez vagy az adatkezelés korlátozásához való jogát érvényesíteni az Ön
halálát követő öt éven belül. Az Ön jogainak e bekezdés szerinti érvényesítésére az a közeli
hozzátartozó jogosult, aki ezen jogosultságát elsőként gyakorolja. Az érintett jogait halála esetén az
érintett helyett érvényesítő személy az érintett halálának tényét és idejét halotti anyakönyvi kivonattal
vagy bírósági határozattal, valamint saját személyazonosságát - és az előző bekezdés szerinti esetben
közeli hozzátartozói minőségét - közokirattal igazolja.
6. JOGORVOSLAT
Az adatkezeléssel kapcsolatosan a jelen tájékoztatónk I.5. pontjában foglalt jogait írásbeli kérelem
útján gyakorolhatja az Adatkezelő részére postai úton a székhely címére vagy elektronikusan a
beu.bud.dataprotection@bunge.com e-mail címre küldött levélben.
Amennyiben az Adatkezelő az írásbeli tájékoztatási kérelem benyújtásától számított 1 hónapon napon
belül írásban nem adja meg a tájékoztatást az érintett részére, valamint, ha személyes adatok
törlésére, korlátozására, helyesbítésére 1 hónapon napon belül nem kerül sor, továbbá amennyiben
az Adatkezelő az érintett helyesbítés, korlátozás vagy törlés iránti igényét nem teljesíti és 1 hónapon
belül írásban nem közli az elutasítás indokait, Ön mint érintett jogosult jogorvoslattal élni.
Továbbá amennyiben az Adatkezelő kérelem tárgyában meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen
– annak közlésétől számított 30 napon belül – az Info tv. 23. §-a alapján bírósághoz fordulhat.
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Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (a
továbbiakban: NAIH) lehet élni.
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhelye: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Weboldal címe: http://www.naih.hu,
E-mail címe: ugyfelszolgalat@naih.hu
A NAIH panasszal kapcsolatos határozatával szemben az érintettet megilleti a bírósághoz fordulás joga.
Az érintett az Adatkezelővel szemben közvetlenül bírósághoz fordulhat, ha megítélése szerint az
Adatkezelő a részére átadott személyes adatokat a személyes adatok kezelésére vonatkozó,
jogszabályban vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott előírások megsértésével
kezeli. Az ügyben az érintett választása szerint a lakóhely vagy tartózkodási helye szerint illetékes
törvényszék jár el.
A jelen tájékoztatónk I. részében nem szabályozott kérdések tekintetében az adatkezelésre a
vonatkozó jogszabályok, különösen a GDPR és az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben (Info.tv.) foglaltak az irányadók.
Az Adatkezelő a GDPR 32-34. cikkei szerinti kötelezettségének megfelelően mindent megtesz annak
érdekében, hogy gondoskodjon az érintett adatainak biztonságáról, megteszi továbbá azokat a
szükséges technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, illetve
meghozza azokat az intézkedéseket, amelyek a GDPR, az Infotv. valamint az egyéb adat- és
titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.

II. Cookie (süti) tájékoztató
1. Mi a cookie (süti)?
A cookie-k („sütik”) - a továbbiakban: süti vagy sütik - kis méretű adatcsomagok, amelyeket az Ön
böngészője ment el, amikor a weboldalakat, köztük a www.venusz.hu honlapot - a továbbiakban:
honlap - látogatja.
A sütiket a weboldalak általában a felhasználói élmény javítására használják oly módon, hogy a
weboldal vagy kizárólag a látogatás idejére (“Munkamenet” sütik, amelyek a böngésző bezárásakor
törlődnek) vagy ismételt látogatások során (“Tartós” sütik) „megjegyzi” a felhasználót.
A jelen Cookie (süti) tájékoztató azt ismerteti, hogy a www.venusz.hu honlapon milyen sütiket
használunk, és Önnek, mint a honlap felhasználójának milyen lehetőségei vannak a sütik beállításával
kapcsoltosan.
Tájékoztatjuk, hogy a cookie-kat nem használjuk az Ön személyének közvetlen azonosítására alkalmas
információk tárolására. Ugyanakkor tájékoztatjuk, hogy az olyan adatok, mint pl. az IP/MAC-címek
személyes adatoknak minősülnek. Amennyiben személyes adatoknak minősülő adatokat kezelünk, ezt
az Adatvédelmi tájékoztatónkkal (lásd I. rész) összhangban tesszük.
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Lehetnek olyan esetek, amikor haramdik fél cookie-ját használjuk. Kérjük, hogy harmadik fél sütijei
tekintetében a harmadik félnél tájékozódjanak az adatkezeléssel kapcsolatban, ugyanis a harmadik fél
adatkezelésére nincsen ráhatásunk.
2. A honlapunk az alábbi sütiket használja
Felhasználói beviteli sütik (munkamenet-azonosító) a munkamenet időtartamára, vagy némely
esetben, néhány órára korlátozott tartós sütik.
Süti neve
Süti célja
Érvényességi ideje
CONSENT
A felhasználó beleegyezésének 19 év
nyomon követésére, ill. adott
esetben a rövid közlemény
megismétlésének elkerülésére
használjuk a jövőbeni
oldalakon vagy a jövőbeni
oldallátogatások során.
Terheléskiegyenlítő munkamenet-sütik, a munkamenet időtartamára.
Süti neve
Süti célja
Érvényességi ideje
Facebook pixelekkel
kapcsolatos cookie.
a használat idejére
IDE
Ezt a cookie-t online hirdetések
újbóli célzására,
optimalizálására, jelentésére és
testre szabására használjuk.
13 hónap
PHPSESSID
Ez a cookie szükséges ahhoz,
hogy weboldalunk
felismerhesse Önt, amikor
visszalátogat webhelyünkre.
Felhasználói munkamenet
létrehozására, valamint egy
ideiglenes cookie-n keresztül
történő adattovábbításra
használjuk, melyet általában
munkamenet-cookie-nak
neveznek. Mivel a PHPSESSID
cookie-nak nincs érvényességi
ideje, a kliens bezárásakor
eltűnik.
a használat idejére
_dc_gtm_UA-39796420-1
A Google Universal Analytics
javascript könyvtár elsődleges
cookie-kat használ az egyedi
felhasználók
megkülönböztetésére és a
kérések mennyiségének
szabályozására.
a használat idejére
_fbp
A Facebook használja hirdetési
termékek és szolgáltatások
a használat idejére
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_ga

_gat_UA-39796420-1
_gcl_au

_gid

_hjIncludedInSample

_vwo_uuid_v2

fr
uid

1P_JAR

CONSENT

DV

nyújtásához: például valós idejű
ajánlattétel külső hirdetőktől.
Egyedi azonosítót hoz létre,
amely statisztikai adatokat
készít arról, hogy a látogató
hogyan használja a weboldalt.
A Google Analytics használja a
kérések szabályozására.
Webhelystatisztika és a
webhely működésének
optimalizálása.
Egyedi azonosítót hoz létre,
amely statisztikai adatokat
készít arról, hogy a látogató
hogyan használja a weboldalt.
Ez a cookie tájékoztatja a
Hotjar-t arról, hogy az adott
látogató szerepel-e abban a
mintában, amelyet hőtérképek,
csatornák, felvételek stb.
generálására használnak.
A felhasználó élmény javítása
és még több releváns
információ gyűjtése.
Facebook pixelekkel
kapcsolatos cookie.
Ez a cookie egy egyedileg
hozzárendelt, gép által generált
felhasználói azonosítót hoz
létre, és összegyűjti a
webhelyen végzett
tevékenységek adatait. A
cookie fő célja a teljesítmény
javítása.
Webhely statisztikák
készítésére és a konverzió
mérésére szolgál.
A felhasználó beleegyezésének
nyomon követésére, ill. adott
esetben a rövid közlemény
megismétlésének elkerülésére
használjuk a jövőbeni oldalakon
vagy a jövőbeni
oldallátogatások során.
A Google hirdetések egyedi
beállításai (például angol
nyelv). ill. hány keresési
eredményt szeretne
oldalanként megjeleníteni
(például 10 vagy 20), és hogy
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2 év
a használat idejére

90 nap

1 nap

a használat idejére

1 év
90 nap

fél év

30 nap

19 év

a használat idejére
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NID

NID

bekapcsolta-e a Google
Biztonságos Keresés szűrőt.
A NID cookie egy egyedi
azonosítót tartalmaz, amelyet a
Google az Ön preferenciáinak –
például az előnyben részesített
nyelv (pl. a magyar), a keresési
találatok megjeleníteni kívánt
száma (pl. 10 vagy 20), vagy,
hogy bekapcsolja-e a Google
Biztonságos keresés szűrőt – és
egyéb adatainak tárolására
használ.
A NID cookie egy egyedi
azonosítót tartalmaz, amelyet a
Google az Ön preferenciáinak –
például az előnyben részesített
nyelv (pl. a magyar), a keresési
találatok megjeleníteni kívánt
száma (pl. 10 vagy 20), vagy,
hogy bekapcsolja-e a Google
Biztonságos keresés szűrőt – és
egyéb adatainak tárolására
használ.

13 hónap

fél év

Hitelesítési sütik, amelyeket hitelesített szolgáltatások használnak, a munkamenet időtartamára.
Süti neve
Süti célja
Érvényességi ideje
PHPSESSID
Ez a cookie szükséges ahhoz,
a használat idejére
hogy weboldalunk
felismerhesse Önt, amikor
visszalátogat webhelyünkre.
Felhasználói munkamenet
létrehozására, valamint egy
ideiglenes cookie-n keresztül
történő adattovábbításra
használjuk, melyet általában
munkamenet-cookie-nak
neveznek. Mivel a PHPSESSID
cookie-nak nincs érvényességi
ideje, a kliens bezárásakor
eltűnik.
3. Süti elfogadása és törlése
Tájékoztatjuk, hogy Ön a honlapunk első alkalommal történő látogatása során megjelenő tájékoztató
sávban a süti elfogadásával azt fogadja el, hogy a használt böngészőjében, informatikai eszközén a
honlap üzemeltetőjének a süti használatát engedélyezte. Ha a sütik használatát nem kívánja elfogadni,
úgy egyrészt ezt megteheti a www.venusz.hu honlapon történő első látogatás alkalmával. Amennyiben
a sütiket elfogadta, úgy ezt követően a böngészőjében a sütik elhelyezését letilthatja valamennyi sütire
vonatkozóan, valamint az egyes sütiket a saját böngészőjéből is törölheti.
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Ennek módja minden egyes böngészőnél más és más. Kérjük, a további információkért tekintse meg a
böngészője “Segítség” menüpont alatti tájékoztatót.
Ha

többet

szeretne

tudni

a

sütikről,

http://www.allaboutcookies.org/manage-cookiies

úgy

további
információkat
talál
a
és
a
www.youronlinechoices.com

weboldalakon.
Ha letiltja a sütiket, nem tudja használni a weboldalunk bizonyos szolgáltatásait, illetve bizonyos
tartalmak vagy funkciók nem lesznek elérhetőek.

ZÁRÓ RENDELKEZÉS
Adatkezelő felhívja a figyelmet arra, hogy a személyes adatok valódiságáért az az érintett felel, aki azt
az Adatkezelő részére megadta. Amennyiben nem a saját személyes adatait vagy téves
adatot/személyes adatot ad meg, úgy köteles a harmadik személynek Adatkezelővel szemben
támasztott igényérvényesítése esetén az Adatkezelőt teljeskörűen mentesíteni.
A jelen tájékoztatónkban nem szabályozott kérdések tekintetében az adatkezelésre a vonatkozó
jogszabályok, különösen a GDPR-ban és az Info.tv.-ben foglaltak az irányadók.
Tájékoztatjuk, hogy az Adatkezelő jogosult a jelen tájékoztatót egyoldalúan módosítani. A módosított
rendelkezések, annak hatályba lépését követően alkalmazandók.
Budapest, 2018.12.10.

Bunge Zrt.
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