A Rajos Kft. (Rajos Szikvíz) tájékoztatja az érintetteket, hogy
a www.rajosszikviz.hu weboldalon személyes adatok kezelése az alábbi esetekben és
feltételek szerint történik:
Abban az esetben, ha Ön a www.rajosszikviz.hu weboldalon, a „Rendelés” oldalon
bármely „Ajánlatot kérek” gombra kattintva megjelenő felületen (Irányított ajánlatkérési
felület) megadja nevét, e-mail címét, telefonszámát, valamint válaszol a feltett kérdésekre,
továbbá az ahhoz mellékelt szöveges üzenetet elküldi a weboldalon keresztül, úgy
kifejezetten és önkéntesen hozzájárulását adja ahhoz, hogy megadott személyes adatait
a Rajos Kft. az Önnel való kapcsolatfelvétel, valamint feltett kérdéseinek megválaszolása
céljából kezelje. Tájékoztatjuk, hogy Társaságunk a kapcsolatfelvételhez szükséges
adatokat addig az időpontig kezeli, ameddig Ön az adatkezelésre vonatkozó
hozzájárulását vissza nem vonja.
Abban az esetben, ha Ön a www.rajosszikviz.hu weboldalon, a „Kapcsolat” oldalon
megjelenő Kapcsolatfelvételi űrlapon megadja nevét, e-mail címét, telefonszámát,
valamint válaszol a feltett kérdésekre, továbbá az ahhoz mellékelt szöveges üzenetet
elküldi a weboldalon keresztül, úgy kifejezetten és önkéntesen hozzájárulását adja ahhoz,
hogy megadott személyes adatait a Rajos Kft. az Önnel való kapcsolatfelvétel, valamint
feltett kérdéseinek megválaszolása céljából kezelje. Tájékoztatjuk, hogy Társaságunk a
kapcsolatfelvételhez szükséges adatokat addig az időpontig kezeli, ameddig Ön az
adatkezelésre vonatkozó hozzájárulását vissza nem vonja.

A www.rajosszikviz.hu weboldalon történő egyszerű, felhasználói fiókba történő
bejelentkezés nélküli böngészés során a Rajos Kft. semmilyen személyes adatot nem
gyűjt és nem kezel a látogatóról.
Társaságunk weboldalán ún. technikai sütiket alkalmaz, amelyek kizárólag a weboldal
böngészésének folyamatát egyszerűsítik, valamint rendszeradminisztrációs és
statisztikai célokat szolgálnak, azonban nem alkalmasak arra, hogy bármilyen személyes
adatot rögzítsenek.
A Rajos Kft. a testreszabott kiszolgálás érdekében a látogatók számítógépén ún.
anonim látogatásazonosítót helyezhet el és olvashat vissza. A cookie egy olyan egyedi
adatsor, melynek alkalmazásával menthetők a honlapon alkalmazott beállítások, és
nyomon követhető, hogy mely felhasználó hogyan látogatott a honlapra, és ott milyen
műveleteket hajtott végre. Az ilyen adatsor önmagában semmilyen módon nem alkalmas a
felhasználó azonosítására, személyes adatot nem tartalmaz. Alapvető funkciója a
böngészés megkönnyítése.

A www.rajosszikviz.hu weboldal az alábbi sütiket alkalmazza:
átmeneti (session) cookie: a session cookie-k az érintett látogatása után
automatikusan törlődnek. Ezek a cookie-k arra szolgálnak, hogy a weboldal
hatékonyabban
és
biztonságosabban
tudjon
működni,
tehát
elengedhetetlenek ahhoz, hogy a weboldal egyes funkciói vagy egyes
alkalmazások megfelelően működjenek;
állandó (persistent) cookie: állandó cookie-t is használhatunk a jobb
felhasználói élmény biztosítása érdekében (pl. optimalizált navigáció
nyújtása). Ezek a cookie-k hosszabb ideig kerülnek tárolásra a böngésző
cookie file-jában. Ennek időtartama attól függ, hogy a látogató internetes
böngészőjében milyen beállításokat alkalmaz;
biztonsági cookie.
A munkamenet lezárultáig érvényes sütik csak a böngésző bezárásáig kerülnek
rögzítésre a látogató számítógépen. A meghatározott érvényességi idővel rendelkező
állandó sütik törlésükig, de legkésőbb érvényességi idejük lejáratáig tárolódnak a
számítógépen.
Felhívjuk az érintettek figyelmét arra, hogy a sütiket törölhetik saját számítógépükről,
illetve letilthatják böngészőjükben a sütik alkalmazását, azonban ebben az esetben
előfordulhat, hogy a weboldal egyes szolgáltatásai nem, vagy csak korlátozottan lesznek
igénybe vehetőek. A sütik kezelésére általában a böngészők Eszközök/Beállítások
menüjében az Adatvédelem menü alatt, cookie, süti vagy nyomkövetés megnevezéssel
van lehetőség.
Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy Társaságunk a www.rajosszikviz.hu weboldalon a
Google, Inc. (“Google”) által nyújtott Google Analytics webanalitikai szolgáltatást
használja. A Google Analytics szintén használ “sütiket” (cookies), melyeket a látogató
számítógépén helyez el, és amelyek célja, hogy segítsék a weboldal használatának
elemzését. A “süti” által generált, a weboldal használatára vonatkozó alábbi információkat:
a látogató internet-szolgáltatójának megnevezése, a látogató IP címe, szoftverböngésző
verziószáma, operációs rendszer típusa, a holnapon meglátogatott oldalak, weboldal
eléréséhez használt keresőszavak, a weboldal, ahonnan a látogató a Rajos Kft. honlapját
elérte. Az adatokat a Google egyesült államokbeli szervereire továbbítja, és ott tárolja.
A Google ezeket az információkat a weboldal látogató által történő használatának
értékelésére, a weboldalon végrehajtott tevékenységekről szóló riportoknak a weboldalak
üzemeltetői részére történő összeállítására, valamint a weboldalon végrehajtott
tevékenységekkel és az internethasználattal kapcsolatos egyéb szolgáltatások
nyújtására
használja.
A Google továbbá átadhatja ezeket az információkat harmadik felek részére, amennyiben
ezt törvény írja elő, vagy az adott harmadik felek a Google megbízásából feldolgozzák az
információkat. A Google nem kapcsolja össze a látogató IP címét a Google birtokában lévő
egyéb adatokkal.

A Google által alkalmazott sütikről további tájékoztatás
www.google.com/analytics/
a https://support.google.com/analytics/answer/6004245 oldalakon.
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A látogató böngészője megfelelő beállításainak kiválasztásával megtilthatja a “sütik”
használatát, azonban előfordulhat, hogy ebben az esetben nem fogja tudni használni a
weboldal összes funkcióját.
A www.rajosszikviz.hu weboldal használatával a felhasználó hozzájárul adatainak
feldolgozásához a fent meghatározott módon és célokra.

