A belső sütik használata
A különböző oldalakon úgynevezett sütiket (cookie-kat) használunk annak
érdekében, hogy vonzóvá tegyük weboldalaink meglátogatását, illetve, hogy lehetővé
tegyük bizonyos funkciók igénybevételét. A sütik olyan kis szöveges fájlok, amelyek
tárolása az Ön végfelhasználói eszközén történik. Bizonyos általunk használt sütik a
böngésző munkamenetének végén (vagyis a böngésző bezárásakor) törlődnek
(ideiglenes munkamenet-sütik). Más sütik az Ön végfelhasználói eszközén
maradnak, lehetővé téve számunkra vagy partnereink számára azt, hogy következő
látogatásakor felismerjük az Ön böngészőjét (állandó sütik). A sütiket nem lehet
felhasználni az Ön számítógépén lévő egyéb fájlokhoz történő hozzáférésre, vagy
pedig e-mail címének meghatározására. A személyes adatok sütik felhasználásával
történő feldolgozásának jogi alapját a GDPR 6(1) cikk első (f) albekezdése képezi.
A sütik tárolása az Ön végfelhasználói eszközén történik, és azok használata felett
Ön teljes körűen ellenőrzést tud gyakorolni. A webböngésző beállításainak
megváltoztatásával Ön inaktiválhatja a sütiket, vagy pedig korlátozhatja azok
átadását. A már tárolt sütik bármikor törölhetők. Ez automatikus úton is történhet.
Amennyiben a sütik inaktiválva vannak weboldalainkon, akkor elképzelhető, hogy Ön
esetleg nem tudja teljes körűen használni a weboldalakon lévő összes funkciót.
Webes elemzés a Google Analytics használatával
Ez a weboldal a Google Analytics-ot használja, amely webelemző szolgáltatást a
Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google”)
biztosítja. A Google Analytics hasonlóképpen az Ön számítógépén tárolt szöveges
fájlokat, „sütiket” használ, amelyek lehetővé teszik az Ön által használt weboldal
elemzését. Főszabályként azokat a sütiket, amelyek a jelen weboldal Ön által történő
igénybe vételéről szóló információkat létrehozzák, egy az USA-ban lévő Google
szerverre továbbítják és ott tárolják.
A STIHL weboldala a Google Analytics-et használja az „IP anonimizálása” kiegészítő
összetevővel együtt. Ez azt jelenti, hogy az Ön Google Analytics által begyűjtött IPcímét az Európai Unió tagállamain, vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló
Megállapodás más aláíró államain belül a Google az USA-ba történő továbbítás előtt
lerövidíti. Az Ön IP-címét csak kivételes esetekben továbbítják egy az USA-ban lévő
Google szerverre, ahol azt a megérkezést követően lerövidítik.
A STIHL nevében a Google ezeket az információkat arra használja, hogy értékelje a
weboldal Ön által történő használatát, jelentéseket készítsen a weboldal
tevékenységéről, illetve hogy a weboldal és az internet használatához kapcsolódó
további szolgáltatásokat nyújtson a weboldal üzemeltetője számára. Az Ön
böngészője által a Google Analytics részeként elküldött IP-címet egyéb Google
adatokkal nem kombinálják.
Böngésző szoftverük megfelelő beállításának kiválasztásával a felhasználók meg
tudják akadályozni azt, hogy a sütiket számítógépükön tárolják, ilyen esetben
azonban elképzelhető, hogy esetleg nem tudja teljes körűen használni a jelen
weboldalon lévő összes funkciót. Ön meg tudja akadályozni azt, hogy a süti által
létrehozott, a weboldal Ön által történő használatával kapcsolatos (az IP-címét is
magában foglaló) adatokat a Google összegyűjtse, illetve, hogy ezeket az adatokat
feldolgozza. Ehhez az alábbi linken rendelkezésre álló böngésző beépülő modult
(plugin) kell letöltenie és telepítenie: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

A felhasználási feltételekkel és az adatvédelemmel kapcsolatos további részletes
információkat az alábbi oldalakon találhat:
http://www.google.com/analytics/terms/hu.html és
https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=hu
A személyes adatok sütik felhasználásával történő feldolgozásának jogi alapját a
GDPR 6(1) cikk első (f) albekezdése képezi.
A Google Inc. remarketing vagy „Hasonló Célcsoportok” funkció használata
A STIHL használja a Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA
94043, USA („Google”) remarketing vagy „Hasonló Célcsoportok” funkcióját. Ez a
funkció lehetővé teszi a STIHL számára azt, hogy a weboldal látogatói számára
célzott módon hirdetést kínáljon úgy, hogy személyre szabott, érdeklődésen alapuló
hirdetéseket helyez el a weboldal látogatói számára, amikor ők a Google Display
Network-on belül más weboldalakat látogatnak meg. A Google sütiket használ a
weboldal igénybe vételének elemzésére, ezen alapul az érdeklődésen alapuló
hirdetések létrehozása. Ennek érdekében a Google egy számsorozatot tartalmazó
kis fájlt tárol a weboldal látogatóinak böngészőiben. A weboldalon tett látogatásokat
és a weboldal használatáról szóló anonimizált adatokat e számon keresztül gyűjtik. A
weboldal látogatóinak személyes adatait általában nem tárolják. Ha a Google Display
Network-ön belül egy másik weboldalt látogat meg, akkor olyan hirdetések jelennek
meg, amelyek nagy valószínűséggel figyelembe veszik a korábban kiválasztott
termék- és információs területeket. A Google Remarketinggel és a Google
Titoktartási Szabályzatával kapcsolatos további információkat itt találhatja meg:
https://policies.google.com/technologies/ads
Ön véglegesen is inaktiválhatja azt, hogy a Google felhasználja a sütiket. Ehhez az
alábbi linket kell követnie, valamint le kell töltenie és telepítenie kell a megadott
beépülő modult (plug-in):
https://www.google.com/settings/ads/plugin. Alternatívaképpen a sütik külső
szolgáltatók által történő használatát is inaktiválhatja. Ehhez a hálózati hirdetési
kezdeményezés inaktiválási oldalát kell kiválasztania itt:
http://www.networkadvertising.org/choices/, majd pedig az itt megadott információk
alapján el kell végeznie az elutasítási (opt-out) lépéseket.
A személyes adatok sütik felhasználásával történő feldolgozásának jogi alapját a
GDPR 6(1) cikk első (f) albekezdése képezi.
A Google DoubleClick szolgáltatása
A DoubleClick by Google egy a Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain
View, CA 94043, USA („Google”) által biztosított szolgáltatás. A DoubleClick by
Google sütiket használ arra, hogy Önnek releváns hirdetéseket biztosítson.
Böngészőjéhez egy álnév azonosító számot (ID-t) társítanak, hogy ellenőrizni
lehessen: mely hirdetéseket jelenítettek meg böngészőjén és mely hirdetéseket
választottak ki. A sütik általában nem tartalmaznak személyes információkat. A
DoubleClick sütik használata egyszerűen azt teszi lehetővé a Google és partner
weboldalai számára, hogy a mi weboldalunkon vagy az internet más weboldalain tett
korábbi látogatások alapján hirdetéseket helyezzenek el. A sütik által létrehozott
információkat értékelési célokra egy az USA-ban lévő szerverre továbbítják és ott
tárolják. A Google csak törvényi rendelkezések alapján, vagy a megbízásos
adatfeldolgozás keretében adja át az adatokat harmadik feleknek. A Google

semmilyen körülmények között nem kombinálja az Ön adatait a Google által gyűjtött
más adatokkal.
Böngésző szoftverük megfelelő beállításának kiválasztásával a felhasználók meg
tudják akadályozni azt, hogy a sütiket számítógépükön tárolják, ilyen esetben
azonban elképzelhető, hogy esetleg nem tudja teljes körűen használni a jelen
weboldalon lévő összes funkciót. A DoubleClick-nél adatvédelemmel kapcsolatos
további információkat itt találhat: https://policies.google.com/?hl=hu. Ön továbbá meg
tudja akadályozni azt, hogy a sütik által létrehozott, a weboldal Ön által történő
használatával kapcsolatos adatokat a Google összegyűjtse, illetve feldolgozza.
Ehhez az alábbi linken rendelkezésre álló böngésző beépülő modult (plugin) kell
letöltenie és telepítenie: https://support.google.com/ads/answer/7395996?hl=hu,
majd pedig ott a hirdetési beállítások között a DoubleClick inaktiválását kell beállítani.
A személyes adatok sütik használata során történő feldolgozásának jogi alapját a
GDPR 6(1) cikk első (f) albekezdése képezi.
Google Web Fonts
A Google Web Fonts a jelen weboldalon lévő különböző információk optikai
megjelenésének a javítására használatos
(https://fonts.google.com/specimen/Roboto, illetve
https://fonts.google.com/specimen/Roboto+Condensed). A Web Fonts-ot az Ön
böngészőjének gyorsítótárába küldik meg annak érdekében, hogy lehetővé váljék
felhasználásuk a megjelenítés során. Amennyiben a böngésző nem támogatja a
Google Web Fonts programot, vagy megakadályozza a programhoz való
hozzáférést, akkor a szöveg megjelenítése standard fontokkal történik.
A „Roboto” és a „Roboto Condensed” Google Webfonts-ok engedélyezése az
Apache License 2.0 alapján történik:
http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0. A titoktartással kapcsolatos
információk a Google Privacy Centerben kérhetők le itt:
https://privacy.google.com/intl/hu/index.html
Amennyiben nem szeretne részt venni a követési eljárásban, akkor elutasíthatja egy
süti szükségszerű elhelyezését is - például egy olyan böngésző beállítás útján, amely
általában inaktiválja a sütik automatikus elhelyezését.
A személyes adatok sütik felhasználásával történő feldolgozásának jogi alapját a
GDPR 6(1) cikk első (f) albekezdése képezi.
Közösségi média és közösségi beépülő modulok (plugins)
A közösségi médiában lévő oldalainkon keresztül átfogó személyes támogatást is
kínálunk Önnek. Amennyiben kérdése van bármely közösségi médiával
kapcsolatban, azt a felelős osztályhoz továbbítjuk. Az adatokat kizárólag arra
használjuk, hogy kérdésére válaszoljunk és azokat nem adjuk át harmadik feleknek.
A személyes adatok kérdésének kezelésével összefüggésben történő
feldolgozásának jogi alapját a GDPR 6(1) cikk első (f) albekezdése képezi.
Amennyiben a közösségi médián keresztül szeretné felvenni velünk a kapcsolatot,
akkor regisztrálnia kell ezeknél a szolgáltatásoknál. Elképzelhető, hogy az ilyen
szolgáltatások mögött álló társaságok feldolgoznak személyes adatokat. Ezen adatok
jellegére, mértékére és feldolgozására nincsen ráhatásunk.

A Facebook beépülő modulok (plugins) használata
Weboldalunk a Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA
(„Facebook”) által működtetett Facebook közösségi hálózat közösségi beépülő
moduljait (plugins) használja. A Facebook beépülő moduljairól, és ezek
megjelenéséről itt találhat áttekintést: https://developers.facebook.com/docs/plugins
Ha Ön weboldalunk egy olyan oldalához fér hozzá, amely egy ilyen beépülő modult
tartalmaz, akkor böngészője közvetlen csatlakozást hoz létre a Facebook
szervereivel. A Facebook a beépülő modul tartalmát közvetlenül átadja az Ön
böngészőjének és integrálja azt az oldalba. Az ilyen integrálás lehetővé teszi a
Facebook számára azt, hogy megkapja az információt, miszerint az Ön böngészője
hozzáfért weboldalunk megfelelő oldalához, még akkor is, ha Önnek nincs profilja a
Facebook-on, vagy ha az adott pillanatban nem is volt bejelentkezve a Facebookba.
Ezt az információt (az Ön IP-címével együtt) böngészőjéből közvetlenül átadják a
Facebook egy az USA-ban lévő szerverére, ahol azt tárolják. Ha be van jelentkezve
a Facebook-ba, akkor a Facebook képes lesz arra, hogy a honlapunkon történő
látogatást közvetlenül társítsa az Ön Facebook profiljával. Ha Ön interakcióba lép a
beépülő modullal, például kommentet ír, akkor ezt az információt hasonlóképpen
közvetlenül átküldik egy Facebook szerverre, ahol azt tárolják. Ezt az információt
közzéteszik az Ön Facebook profiljában és ez látható lesz Facebook barátai számára
is. Szeretnénk rámutatni, hogy weboldal szolgáltatói minőségünkben nem kapunk
tájékoztatást a Facebooknak átadott adatok tartalmáról, illetve arról sem, hogy
azokat a Facebook miként használja fel. Kérjük, tanulmányozza a Facebook alábbi
linken található feljegyzéseit az adatok Facebook által történő összegyűjtésének
céljáról, illetve ennek mértékéről, valamint arról, hogy ilyen tekintetben milyen jogai
vannak, továbbá hogy melyek azok a lehetséges beállítások, amelyekkel megvédheti
saját privát szféráját: https://www.facebook.com/policy.php
Ha nem szeretné, hogy a Facebook közvetlenül társítsa a weboldalunkon keresztül
gyűjtött adatokat Facebook profiljával, akkor weboldalunk meglátogatása előtt ki kell
jelentkeznie a Facebook-ból. Ha bővítményeket, pl. „Facebook blokkoló”-t használ
böngészőjéhez, akkor teljes körűen megakadályozhatja azt, hogy a Facebook
beépülő modulok letöltődjenek.
A személyes adatok beépülő modul (plugin) felhasználásával történő
feldolgozásának jogi alapját a GDPR 6(1) cikk első (f) albekezdése képezi.
Google és YouTube beépülő modulok (plugins) használata
Weboldalunkon a Google+ és a YouTube közösségi hálózatok közösségi beépülő
moduljait (plugins) használjuk. Mindkét szolgáltatást a Google Inc., 1600
Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google”) működteti. A
Google+ beépülő modulokról (plugins) és megjelenési formájukról itt találhat
áttekintést: https://developers.google.com/+/web/
Ha Ön weboldalunk egy olyan oldalához fér hozzá, amely egy ilyen beépülő modult
tartalmaz, akkor böngészője közvetlen csatlakozást hoz létre a Google szerveivel. A
Google a beépülő modul tartalmát közvetlenül átadja az Ön böngészőjének és
integrálja azt az oldalba. Az ilyen integrálás lehetővé teszi a Google számára azt,
hogy megkapja az információt, miszerint az Ön böngészője hozzáfért weboldalunk
megfelelő oldalához, még akkor is, ha Önnek nincs profilja a Google+-on, nem
rendelkezik YouTube fiókkal, vagy ha az adott pillanatban nem is volt bejelentkezve
a Google+-ba/YouTube-ba. Ezt az információt (az Ön IP-címével együtt)

böngészőjéből közvetlenül átadják a Google egy az USA-ban lévő szerverére, ahol
azt tárolják.
Ha regisztrált a Google+-on/YouTube-on, akkor a Google képes lesz arra, hogy a
honlapunkon történő látogatást közvetlenül társítsa az Ön megfelelő fiókjával.
Szeretnénk rámutatni, hogy weboldal szolgáltatói minőségünkben nem kapunk
tájékoztatást a Google-nak átadott adatok tartalmáról, illetve arról sem, hogy azokat
a Facebook miként használja fel. Kérjük, tanulmányozza a Facebook alábbi linken
található feljegyzéseit az adatok Facebook által történő összegyűjtésének céljáról,
illetve ennek mértékéről, valamint arról, hogy ilyen tekintetben milyen jogai vannak,
továbbá hogy melyek azok a lehetséges beállítások, amelyekkel megvédheti saját
privát szféráját: https://policies.google.com/privacy?hl=hu
Ha nem szeretné, hogy a Google közvetlenül társítsa a weboldalunkon keresztül
gyűjtött adatokat Google+/YouTube fiókjával, akkor weboldalunk meglátogatása előtt
ki kell jelentkeznie a Google+-ból/YouTube-ból. Ha bővítményeket, pl. „NoScript”
parancsfájl (script) blokkolót használ böngészőjéhez, akkor teljes körűen
megakadályozhatja azt, hogy a Google beépülő modulok letöltődjenek:
https://noscript.net/
A személyes adatok beépülő modul (plugin) felhasználásával történő
feldolgozásának jogi alapját a GDPR 6(1) cikk első (b) vagy (f) albekezdése képezi.
Twitter beépülő modulok (plugins) használata
Weboldalunk a Twitter Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103,
USA („Twitter”) által működtetett Twitter mikroblog szolgáltatás közösségi beépülő
moduljait (plugins) használja. A Twitter beépülő modulokról (plugins) és megjelenési
formájukról itt találhat áttekintést: https://dev.twitter.com/web/overview
Ha Ön weboldalunk egy olyan oldalához fér hozzá, amely egy ilyen beépülő modult
tartalmaz, akkor böngészője közvetlen csatlakozást hoz létre a Twitter szerveivel. A
Twitter a beépülő modul tartalmát közvetlenül átadja az Ön böngészőjének és
integrálja azt az oldalba. Az ilyen integrálás lehetővé teszi a Twitter számára azt,
hogy megkapja az információt, miszerint az Ön böngészője hozzáfért weboldalunk
megfelelő oldalához, még akkor is, ha Önnek nincs profilja a Twitter-en, vagy ha az
adott pillanatban nem is volt bejelentkezve a Twitterbe. Ezt az információt (az Ön IPcímével együtt) böngészőjéből közvetlenül átadják a Twitter egy az USA-ban lévő
szerverére, ahol azt tárolják.
Ha be van jelentkezve a Twitter-be, akkor a Twitter képes lesz arra, hogy a
honlapunkon történő látogatást közvetlenül társítsa az Ön Twitter fiókjával. Ezt az
információt közzéteszik az Ön Twitter fiókjában és ez látható lesz kapcsolatai
számára is. Szeretnénk rámutatni, hogy weboldal szolgáltatói minőségünkben nem
kapunk tájékoztatást a Twitternek átadott adatok tartalmáról, illetve arról sem, hogy
azokat a Twitter miként használja fel. Kérjük, tanulmányozza a Twitter alábbi linken
található feljegyzéseit az adatok Twitter által történő összegyűjtésének céljáról, illetve
ennek mértékéről, valamint arról, hogy ilyen tekintetben milyen jogai vannak, továbbá
hogy melyek azok a lehetséges beállítások, amelyekkel megvédheti saját privát
szféráját: https://twitter.com/en/privacy#update
Ha nem szeretné, hogy a Twitter közvetlenül társítsa a weboldalunkon keresztül
gyűjtött adatokat Twitter fiókjával, akkor weboldalunk meglátogatása előtt ki kell

jelentkeznie a Twitterből. Ha bővítményeket, pl. „NoScript” parancsfájl (script)
blokkolót használ böngészőjéhez, akkor teljes körűen megakadályozhatja azt, hogy a
Twitter beépülő modulok letöltődjenek: https://noscript.net/
A személyes adatok beépülő modul (plugin) felhasználásával történő
feldolgozásának jogi alapját a GDPR 6(1) cikk első (b) vagy (f) albekezdése képezi.
Az AddThis beépülő modulok (plugins) használata
Ugyancsak felhasználjuk az AddThis LLC, Inc. 8000 Westpark Drive, Suite 625,
McLean, VA 2210, USA („AddThis”) által működtetett AddThis könyvjelző
szolgáltatás közösségi beépülő moduljait („plugins”). A beépülő modulokat
rendszerint például narancssárga háttéren lévő fehér plusz jel formájú AddThis logó
jelöli. Az AddThis beépülő modulokról (plugins) és megjelenési formájukról itt találhat
áttekintést: http://www.addthis.com
Ha Ön weboldalunk egy olyan oldalához fér hozzá, amely egy ilyen beépülő modult
tartalmaz, akkor böngészője közvetlen csatlakozást hoz létre az AddThis szerveivel.
Az AddThis a beépülő modul tartalmát közvetlenül átadja az Ön böngészőjének és
integrálja azt az oldalba. Az ilyen integrálás lehetővé teszi az AddThis számára azt,
hogy megkapja az információt, miszerint az Ön böngészője hozzáfért weboldalunk
megfelelő oldalához és böngészője azonosításához az Ön végfelhasználói eszközén
tárolja a sütiket. Ezt az információt (az Ön IP-címével együtt) böngészőjéből
közvetlenül átadják az AddThis egy az USA-ban lévő szerverére, ahol azt tárolják. Az
AddThis az adatokat olyan anonimizált felhasználói profilok létrehozására használja,
amelyek az AddThis beépülő modulokkal rendelkező internetes oldalak látogatói
számára vonzó, személyre szabott és érdeklődésen alapuló hirdetések alapjául
szolgálnak. Szeretnénk rámutatni, hogy weboldal szolgáltatói minőségünkben nem
kapunk tájékoztatást az AddThis-nek átadott adatok tartalmáról, illetve arról sem,
hogy azokat az AddThis miként használja fel. Kérjük, tanulmányozza az AddThis
alábbi linken található feljegyzéseit az adatgyűjtés céljáról és mértékéről, valamint az
adatok AddThis által történő további feldolgozásáról és felhasználásáról:
http://www.addthis.com/privacy/privacy-policy
Ha ellenezni szeretné azt, hogy az AddThis adatokat gyűjtsön a jövőben, akkor olyan
lemondási (opt-out) sütit helyezhet el, amelyet a következő linken lehet letölteni:
http://www.addthis.com/privacy/opt-out Ha bővítményeket, pl. „NoScript” parancsfájl
(script) blokkolót használ böngészőjéhez, akkor ugyancsak megakadályozhatja azt,
hogy az AddThis beépülő modulok letöltődjenek: https://noscript.net/
A személyes adatok beépülő modul (plugin) felhasználásával történő
feldolgozásának jogi alapját a GDPR 6(1) cikk (f) albekezdése képezi.

