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1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK
1.1 Jelen adatvédelmi szabályzat és tájékoztató („Adatvédelmi Szabályzat”) hatálya a LIFTTECHNIKA
Korlátolt Felelősségű Társaság (cím: 1164 Budapest, Csókakő utca 35; cégjegyzékszám: 01-09-067712
; adószám:10366727-2-42 ; „Szolgáltató”) által
végzett adatkezelésekre terjed ki.
1.2 A Szolgáltató jogosult az Adatvédelmi Szabályzat módosítására. A Szolgáltató az Adatvédelmi
Szabályzat módosításait köteles a honlapján közzétenni, illetve a módosításokról a meglévő,
érintett ügyfeleit előzetesen értesíteni. Az Adatvédelmi Szabályzat módosításai a közzétételt
követően; meglévő, érintett ügyfelek esetében pedig a módosítás elfogadását követően
alkalmazandók. A Szolgáltató jogosult arra, hogy valamely szolgáltatásának a nyújtását az
Adatvédelmi Szabályzat elfogadásától tegye függővé.
1.3 A Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy a tevékenységével kapcsolatos adatkezelés
megfelel az Adatvédelmi Szabályzatban foglaltaknak. A Szolgáltató adatkezeléseivel
kapcsolatos irányadó tájékoztatása folyamatosan elérhető a http://www.lifttechnika.hu
(„Honlap”) címen.
2. AZ ADATKEZELÉS ELVEI
2.1 A Szolgáltató elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelme érdekében és
kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását.
2.2 A Szolgáltató minden tőle elvárható szükséges intézkedést megtesz az adatok biztonsága
érdekében, gondoskodik azok megfelelő szintű védelméről különösen a jogosulatlan
hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés,
valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen. A Szolgáltató az adatok biztonságáról
megfelelő technikai és szervezési intézkedésekkel gondoskodik.
2.3 Az Adatvédelmi Szabályzat összhangban van az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos
jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:
2.3.1 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról („Infotv.”);
2.3.2 2000. évi C. törvény - a számvitelről („Számvtv.”);
2.3.3 2001. évi CVIII. törvény - az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az
információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről („Ekertv.”);

2.3.4 2008. évi XLVIII. törvény - a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és
egyes korlátairól („Grt.”);
2.3.5 1995. évi CXIX. törvény - a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és
lakcímadatok kezeléséről („Marketingtv”).
2.4 A Szolgáltató csak és kizárólag az Adatvédelmi Szabályzatban meghatározott személyek
személyes adatait kezeli, akként, addig az időtartamig és arra a célra, amelyet az Adatvédelmi
Szabályzat előzetesen meghatározott, és amelyhez az érintett személy hozzájárulását adta,
vagy amelynek kezelését jogszabály előírja vagy engedélyezi.
3. DEFINICIÓK
3.1 A jelen Adatvédelmi Szabályzatban a következő fogalmak az alábbi jelentéssel bírnak:
3.1.1 érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül
vagy közvetve - azonosítható természetes személy;
3.1.2 személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve,
azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális
vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az
érintettre vonatkozó következtetés;
3.1.3 hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely
megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá
vonatkozó személyes adatok - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő kezeléséhez;
3.1.4 tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja,
és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;
3.1.5 adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem
rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok
kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt)
vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott
adatfeldolgozóval végrehajtatja;
3.1.6 adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely
művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése,
rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása,
nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és

megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása,
fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas
fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;
3.1.7 adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő
hozzáférhetővé tétele;
3.1.8 adattörlés: az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé
nem lehetséges;
3.1.9 adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából;
3.1.10 adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy
meghatározott időre történő korlátozása céljából;
3.1.11 adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai
megsemmisítése;
3.1.12 adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok
elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és
eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az
adatokon végzik;
3.1.13 adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem
rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is - adatok
feldolgozását végzi;
3.1.14 adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége;
3.1.15 harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel
nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel
vagy az adatfeldolgozóval;
3.2 A jelen tájékoztatóban nem meghatározott fogalmakat az Infotv.-ben meghatározott
jelentéssel kell értelmezni.
4. A SZOLGÁLTATÓ ÁLTAL VÉGZETT EGYES ADATKEZELÉSEK
4.1 A Szolgáltató személyes adatokat az (i) érintettek önkéntes hozzájárulása alapján; illetve (ii)
bizonyos esetekben kötelezően alkalmazandó jogszabályok (mint pl. az adózás rendjéről szóló
2003. évi XCII. törvény vagy a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény) alapján
kezel, az alább részletezetteknek megfelelően.

4.2 A Szolgáltató felhívja a részére adatot közlők figyelmét, hogy amennyiben nem saját
személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának
beszerzése.
4.3 A Szolgáltató tájékoztatja az ügyfeleit, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság,
szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, az adatvédelmi biztos illetőleg jogszabály
felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg
iratok rendelkezésre bocsátása végett megkeresheti a Szolgáltatót. A Szolgáltató a hatóságok
részére - amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte - személyes
adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához
elengedhetetlenül szükséges.
4.4 Az Szolgáltató által végzett egyes adatkezelések
4.4.1 Érdeklődéssel és ajánlatkéréssel kapcsolatos (potenciális) ügyfél adatok kezelése
Az adatkezelés célja: az érdeklődések/ajánlatkérések megválaszolása, kapcsolattartás.
Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása (Infotv. 5. § (1) a)).
Kezelt adatok köre: az árajánlatkérések és érdeklődések során telefonon vagy online
megadott személyes adatok (név, cím, telefonszám, fax, e-mail, bankszámlaszám,
számlázási cím és név, lakás mérete, kapucsengőre írt név).
Az adatkezelés időtartama: 1 év.
Adattovábbítás: Adatfeldolgozás: 4.4.2 Szerződéskötéssel kapcsolatos ügyféladatok kezelése
Az adatkezelés célja: a megrendelés, annak kiszolgálása, a vásárlás és a fizetés
dokumentálása, számviteli kötelezettség teljesítése.
Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása (Infotv. 5. § (1) a), és jogszabályi
felhatalmazás (Számvtv. 169. § (2)).
Kezelt adatok köre: a szerződéskötés során telefonon vagy online megadott személyes
ügyfél adatok (név, cím, telefonszám, fax, e-mail, bankszámlaszám, számlázási cím és
név, lakás mérete, kapucsengőre írt név) illetve az egyes tranzakció száma, dátuma és
időpontja, bizonylat tartalma, adószám.
Az adatkezelés időtartama: 8 év.
Adattovábbítás: -

Adatfeldolgozás: 4.4.3 Ügyfélkapun regisztrált ügyfelek adatainak kezelése
A Szolgáltató ügyfelei részére a Honlapján saját felület biztosít („Ügyfélkapu”).
Az adatkezelés célja: az ügyfelek nyilvántartása, egymástól való megkülönböztetése, a
megrendelés megkönnyítése, a megrendelések teljesítése, ügyfél kapcsolattartás, a
vásárlói szokások elemzése, korábbi rendelések rögzítése.
Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása (Infotv. 5. § (1) a)).
Kezelt adatok köre: a regisztráció során online vagy telefonon megadott személyes
ügyfél adatok (név, cím, telefonszám, e-mail, számlázási cím és név, lakás mérete,
kapucsengőre írt név) kedvezmények igénybevételére jogosult személy neve, a cég
méretére és tevékenységére vonatkozó adatok, vásárlási adatok, kedvezménypontok
nyilvántartása.
Az adatkezelés időtartama: a regisztráció törlését követő 5 évig.
Adattovábbítás: Adatfeldolgozás: 4.4.4 Marketing célú adatkezelés
Az adatkezelés célja: az érdeklődők / ügyfelek nyilvántartása, egymástól való
megkülönböztetése, a vásárlói szokások elemzése, direkt marketing üzenetek küldése
(sms és hírlevél).
Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása (Info 5. § (1) a) és Grt. 6. §).
Kezelt adatok köre: az ügyfél által megadott személyes adatok (név, cím, telefonszám,
e-mail, elérhetőség), direkt marketing hozzájárulás.
Az adatkezelés időtartama: a leiratkozás időpontjáig.
Adattovábbítás: Adatfeldolgozás:
4.4.5 Telefonbeszélgetések rögzítése
Az adatkezelés célja: a vásárlói igények és problémák dokumentálása és hatékonyabb
elintézése
Az adatkezelés jogalapja: jogszabályi felhatalmazás (a fogyasztóvédelemről szóló 1997.
évi CLV. törvény 17/B. § (3) bekezdése).
Kezelt adatok köre: az ügyfél és a Szolgáltató telefonbeszélgetése, a beszélgetés

dátuma és időpontja.
Az adatkezelés időtartama: 5 év.
Adattovábbítás: Adatfeldolgozás: 4.4.6 Egyéb adatkezelések
A Szolgáltató az Adatvédelmi Szabályzatban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat
felvételekor ad részletes és jogszabályoknak megfelelő tájékoztatást.
5. A SZOLGÁLTATÓ ELÉRHETŐSÉGE
5.1 A Szolgáltató adatkezelésével kapcsolatos egyes jogosultságok, kérelmek vagy egyéb
észrevételek a Szolgáltató részére címzett, ajánlott és tértivevényes levél útján vagy
elektronikusan az alábbi elérhetőségen keresztül gyakorolhatóak: ABATOX Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (levelezési cím: 1085 Budapest, József körút 65. 3.
em. 9/A.; telefonszám: 06 1 338 37 37; e-mail címe: info@abatox.hu).
6. AZ ADATFELDOLGOZÓK ADATAI ÉS ELÉRHETŐSÉGE
6.1 A Szolgáltató - a fentebb meghatározottakon túl - az alábbi adatfeldolgozókat veszi igénybe a
személyes adatok kezelése során:
6.1.1 Postai kézbesítés
Magyar Posta Zrt.
1138 Budapest, Dunavirág u. 2-6.
Cégjegyzékszám: 01-10-042463
Adószám: 10901232-2-44
6.1.2 Tárhely szolgáltatás
Info Netfort Kft.
7900 Szigetvár, Szent István ltp. 17. IV/25.
Cégjegyzékszám: 02-09-084205
Adószám: 26648082-2-02
7. AZ ÉRINTETTEK JOGAI ÉS AZOK ÉRVÉNYESÍTÉSE
7.1 Az érintett kérelmezhet a Szolgáltatónál
7.1.1 tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,
7.1.2 személyes adatainak helyesbítését, valamint
7.1.3 személyes adatainak - a kötelező adatkezelés kivételével - törlését vagy zárolását.

7.2 Az érintett kérelmére a Szolgáltató tájékoztatást ad az érintett általa kezelt, illetve az általa
megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról,
jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel
összefüggő tevékenységéről, továbbá - az érintett személyes adatainak továbbítása esetén - az
adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.
7.3 A Szolgáltató köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb
azonban 25 napon belül, közérthető formában, az érintett erre irányuló kérelmére írásban
megadni a tájékoztatást.
7.4 A fentebb írt tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre
vonatkozóan tájékoztatási kérelmet a Szolgáltatóhoz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben
költségtérítés állapítható meg. A költségtérítés mértékét a felek között létrejött szerződés is
rögzítheti. A már megfizetett költségtérítést vissza kell téríteni, ha az adatokat jogellenesen
kezelték, vagy a tájékoztatás kérése helyesbítéshez vezetett.
7.5 Az érintett tájékoztatását a Szolgáltató csak az Infotv.-ben meghatározott esetekben
tagadhatja meg.
7.6 A tájékoztatás megtagadása esetén a Szolgáltató írásban közli az érintettel, hogy a
felvilágosítás megtagadására e törvény mely rendelkezése alapján került sor. A felvilágosítás
megtagadása esetén a Szolgáltató tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulás lehetőségéről.
7.7 Ha a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat a
Szolgáltató rendelkezésére áll, a személyes adatot a Szolgáltató helyesbíti.
7.8 A személyes adatot törölni kell, ha
7.8.1 kezelése jogellenes;
7.8.2 az érintett – az Infotv.-ben foglaltak szerint - kéri;
7.8.3 az hiányos vagy téves - és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható -, feltéve, hogy a
törlést törvény nem zárja ki;
7.8.4 az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott
határideje lejárt;
7.8.5 azt a bíróság vagy a hatóság elrendelte.
7.9 A fenti bekezdésben meghatározott esetben a törlési kötelezettség nem vonatkozik azon
személyes adatra, amelynek adathordozóját a levéltári anyag védelmére vonatkozó jogszabály

értelmében levéltári őrizetbe kell adni.
7.10 Törlés helyett a Szolgáltató zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a
rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos
érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az
adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.
7.11 A Szolgáltató megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha az érintett vitatja annak
helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága
nem állapítható meg egyértelműen.
7.12 A Szolgáltató értesíti a helyesbítésről, a zárolásról, a megjelölésről és a törlésről az érintettet,
továbbá mindazokat, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az
értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét
nem sérti.
7.13 Ha a Szolgáltató az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a
kérelem kézhezvételét követő 25 napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés
iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti
kérelem elutasítása esetén a Szolgáltató tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat,
továbbá a hatósághoz fordulás lehetőségéről.
7.14 Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen,
7.14.1 ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó
jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy
jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén;
7.14.2 ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés,
közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint
7.14.3 törvényben meghatározott egyéb esetben.
7.15 A Szolgáltató a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de
legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és
döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.
7.16 Ha a Szolgáltató az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is - megszünteti, és az adatokat zárolja,
valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat,
akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek

intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.
7.17 Ha az érintett a Szolgáltatónak a meghozott döntésével nem ért egyet, illetve ha a Szolgáltató
a reá irányadó határidőt elmulasztja, az érintett - a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó
napjától számított 30 napon belül – az Infotv. meghatározott módon bírósághoz fordulhat.
7.18 A Szolgáltató az érintett adatát nem törölheti, ha az adatkezelést törvény rendelte el. Az adat
azonban nem továbbítható az adatátvevő részére, ha a Szolgáltató egyetértett a tiltakozással,
vagy a bíróság a tiltakozás jogosságát megállapította.
7.19 Bármely érintett a személyes adatainak kezelésével kapcsolatos vélt jogsérelem esetén az
illetékes törvényszékhez, a fővárosban a Fővárosi Törvényszékhez is fordulhat vagy vizsgálatot
kezdeményezhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (elnök: dr.
Péterfalvi Attila, 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., ugyfelszolgalat@naih.hu, +36-13911400, www.naih.hu).
8. A SZOLGÁLTATÓ SÜTIK (COOKIE) ALKALMAZÁSÁVAL KAPCSOLATOS TÁJÉKOZTATÁS
8.1 A „Sütik” kis szövegfájlok (adatcsomagok), amelyek a Honlap meglátogatásakor a Honlapot
felkereső számítógépére kerülnek. A Sütik a Honlap működését segítik, illetve hatékonyabb
működését teszik lehetővé, valamint információkat adnak a Honlap tulajdonosai számára.
8.2 A Szolgáltató a Sütiket a Honlap használhatóságának és funkcionalitásának javítására
használja, valamint annak jobb megértésére, hogy a Honlap látogatói miként használják a
Honlapot és az azokon elhelyezett eszközöket, illetve szolgáltatásokat. A Sütik tárolása a
Honlap látogatóinak számítógépén történik, abból a célból, hogy a következő látogatáskor
még szórakoztatóbb és élvezetesebb legyen a Honlap. Ezen információk kizárólag belsőleg
kerülnek felhasználásra, amelyek alapján kutatásokat végezhetünk az Ön demográfiai
adataival, illetve érdeklődésével kapcsolatban. A névtelen vagy általános jellegű adatok,
amelyekből az Ön személye nem azonosítható, nem minősülnek az Infotv. szerinti személyes
adatnak.
8.3 A Szolgáltató nem használ Sütiket személyi azonosító adatok – például nevek – gyűjtésére,
azonban fenntartja a jogot, hogy a Sütiben lévő információt a Honlap látogatóitól más módon
szerzett személyi adatokhoz kapcsolja.
8.4 A Süti beállítások a Honlap látogatójának böngészőjében bármikor megváltoztathatók. Fontos
ugyanakkor, hogy a Süti beállítások megváltoztatása esetén előfordulhat, hogy nem lesz
lehetséges a Honlap valamennyi funkciójának használata.

8.5 A Honlap felkeresésekor a következő típusú sütik alkalmazásával lehet találkozni:
8.5.1 A Honlap működéséhez szükséges sütik
Ezek olyan Sütik, amelyek mindenképp szükségesek egy Honlap működéséhez. Ezen
sütik nélkül a Weboldal nem fog megfelelően működni.
8.5.2 A Honlap működését segítő sütik
Ezek olyan Sütik, amelyek a Weboldal jobb működését segítik elő. Például egyes Sütik
megjegyzik a Weboldalon előzőleg megtekintett tartalmat. A Honlap működését segítő
Sütik tehát lehetővé teszik a tartalom testre szabott, az érdeklődési körnek megfelelő
használatát, valamint időt takarítanak meg azzal, hogy a Weboldal újbóli látogatásakor
vagy regisztrációval elérhető részekbe történő belépéskor nem a korábban már
megadott információkat újból megadni.
8.5.3 Közvetlen sütik (first party cookies)
Ezek olyan Sütik, amelyeket a Honlap helyez el, és kizárólag ez a Weboldal tud olvasni.
8.5.4 Közvetett sütik (third party cookies)
Ezek olyan Sütik, amelyeket harmadik felek helyeznek el, és amelyeket különböző
szolgáltatásokhoz használhatóak fel.
8.5.5 „Flash”sütik
A Szolgáltató Zrt fentieken kívül az ún.„flash”Sütiket is használ. A flash Sütik célja, hogy
a Honlapot meglátogatók beállításait – például a hangerőbeállítás vagy a játékban elért
legmagasabb pontszám – a tartalom megfelelő kialakítása céljából kezelje. Azon
harmadik felek, akik bizonyos szolgáltatások – például játékok vagy hirdetések –
nyújtásában a Szolgáltató partnerei, a flash Sütiket nem személyi azonosító jellegű
információk gyűjtésére használják.

