Sütik kezelésével kapcsolatos tájékoztató
Az AMBI LIGHT Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely:
1061 Budapest, Andrássy út 99.; cégjegyzékszám: 01-09-936668; e-mail cím:
adatkezeles@ambilight.hu; telefonszám: +36 70 635 6808; „AMBI LIGHT Kft.”) sütiket helyez el
a www.ambilight.hu honlapon statisztikai adatok gyűjtése és weboldal védelme céljából.
A süti betűkből és számokból álló kis információs-csomag. Az AMBI LIGHT Kft. webszervere a sütit
automatikusan megküldi a böngészőjének a honlap első alkalommal történő meglátogatásakor. A
számítógépe vagy mobileszköze eltárolja a sütit. A Társaság webszervere a megküldött adatok
alapján azonosítani tudja a sütit küldő számítógépet vagy mobileszközt.
Az AMBI LIGHT Kft. webszervere olyan sütit helyez el, amely a böngésző bezárásakor
automatikusan törlődik, illetve olyan sütit is elhelyez, amely a böngésző bezárását követően is a
számítógépén vagy mobileszközén tárolódik.
Az AMBI LIGHT Kft. és harmadik személyek az alábbi sütiket helyezik el a számítógépén vagy
mobileszközén a www.ambilight.hu honlap meglátogatásakor:
Süti megnevezése

Süti funkciójának leírása

Elhelyezés
időtartam

_ga

Egy olyan egyedi azonosítót tartalmaz, ami a
felhasználó webhelyhasználatára vonatkozó
statisztikák generálására szolgál.

2 év

_gat

A Google Analytics lekérések szabályozására
szolgál.

1 perc

_gid

Egy olyan egyedi azonosítót tartalmaz, ami a
felhasználó webhelyhasználatára vonatkozó
statisztikák generálására szolgál.

24 óra

PHPSESSID

Felhasználói munkamenet állapotát megőrzi az
oldalkérések között

böngészési
folyamat

cookie_id

A GDPR sütit menti el, hogy többet ne ugorjon
fel, ha egyszer már megtörtént az elfogadása

böngészési
folyamat

robot

Védi az űrlapokat, hogy a robotok ne tudjanak
az oldalra e-mail-eket küldeni a weboldalon
keresztül

böngészési
folyamat

Amennyiben meg szeretné tiltani, hogy a www.ambilight.hu honlap számítógépén vagy
mobileszközén sütit helyezzen el, akkor ezt a böngészője beállítások menüpontja alatt teheti meg. A
sütik egyes böngészőkben történő letiltásával kapcsolatban az alábbi linkeken kaphat további
tájékoztatást:
•

Google Chrome:
https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=hu

•

Firefox: https://support.mozilla.org/hu/kb/weboldalak-altal-elhelyezett-sutik-torleseszamito

•

Microsoft Explorer: https://support.microsoft.com/hu-hu/help/17442/windows-internetexplorer-delete-manage-cookies.

A következő linken töltheti azt a kiegészítő alkalmazást, amely megakadályozza, hogy a Google Inc.
sütikkel adatokat gyűjtsön: https://support.google.com/analytics/answer/181881?hl=hu.
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