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A TIGÁZ SÜTI SZABÁLYZATA
A jelen Süti szabályzatban a „TIGÁZ”, „mi” és a „minket” kifejezések alatt a TIGÁZ Földgázelosztó
Zártkörűen Működő Részvénytársaság, mint adatkezelő értendő.
Az Ön által a számunkra tudatosan megadott információk mellett követési technológiák („cookiek”, azaz „sütik”) segítségével gyűjtünk információkat a weboldalunk használatáról.
A TIGÁZ weboldalának használatával Ön elfogadja a sütik alkalmazását, és azt, hogy azok az Ön
számítógépén/eszközén tárolódnak.
Mik azok a sütik?
A sütik kis szövegfájlok, amelyek kismennyiségű adatot tartalmaznak arról, hogy Ön mit tesz a
weboldal meglátogatása során. A sütiket a meglátogatott weboldal helyezi el az Ön számítógépén.
Széles körben használják őket a weboldalak működtetéséhez, hatékonyabbá tételéhez, és ahhoz,
hogy a weboldal tulajdonosai információkhoz jussanak. A sütik használata ma már a legtöbb weboldalon általános.
Használja-e bárki más a TIGÁZ-weboldalon keresztül sütik segítségével gyűjtött információkat?
Weboldalunk harmadik felek által biztosított szolgáltatásokat is nyújthatnak. Az ilyen harmadik felek
is használhatnak sütiket (főként elemző/teljesítménysütiket), amelyek felett nem bírunk ellenőrzéssel.
A TIGÁZ weboldalán használt sütik és az adatkezelés feltételei
1.

A feltétlenül szükséges munkamenet sütik a weboldal használhatóságában segítenek azáltal, hogy lehetővé teszik az alapvető funkcióit, mint például a weboldalon való navigáció, vagy
a weboldal védett területeihez való hozzáférés. E sütik (azaz a weboldal meglátogatásakor a
számítógépen generált sütik) nélkül a weboldal nem tud megfelelően működni.

Név

Cél

Süti létrejötte

Tárolás módja*

Tárolási idő*

Munkamenet
süti

Információ tárolása
munkamenet-azonosító formájában,
amely nem azonosítja személyesen a
felhasználót

A Süti szabályzat
elfogadásakor

Helyileg azon számítógépen/végponton,
amellyel a weboldalt
böngészik

a sütik számítógépről/ végpontról való
törlésééig

A weboldal
meglátogatásakor

Nem tárolódnak

* A tárolás részletei (beleértve azt is, hogy egyáltalán történik-e tárolás) a felhasználó által használt
böngészőtől és eszköztől függenek

2.

Elemző sütik

Küldés
helye
Google
Analytics

Cél

Jellemzők

Tárolási idő

A weboldal
üzemeltetője
által használt
webstatisztikák készítését
segítő sütik

Az elemző sütik nem azonosítják magát a
felhasználót véletlenszerűen generált szám,
úgymint ügyfélazonosító hozzárendelésével.
Csak az alábbiakról nyújtanak információt:
 látogatások száma, első és utolsó alkalma
 utolsó látogatás ideje és tartama
 látogató mely weblapról, keresőről
érkezett, milyen kulcsszóval talált a
lapra, és közelítőleg mely településen tartózkodik.

A jelenleg alkalmazott
tárolási idők és egyéb
hasznos információk
itt olvashatók

A munkameneti és az elemző sütiket a TIGÁZ kezeli és használja fel.
Az adatkezelés jogalapja az Európa Parlament és Tanács (EU) 2016/679 rendelete (Általános Adatvédelmi Rendelet vagy GDPR) 6. cikk (1) bekezdés a) pontja (önkéntes hozzájáruláson alapuló
adatkezelés), valamint az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 155. § (4) bekezdése.
Hogyan tilthatom le a sütiket a böngészőmben?
Amennyiben a sütik alkalmazását nem tiltja meg, úgy tekintendő, hogy azok alkalmazásához a jelen
szabályzat ismeretében hozzájárult.
Amennyiben nem akar sütiket fogadni, úgy módosíthatja böngészője beállításait. Ez automatikusan
letiltja a sütik tárolását vagy minden egyes alkalommal figyelmeztetést küld, ha a weboldal sütit
akar eltárolni.
A feltétlenül szükséges sütiket azonban nem tudja letiltani, mivel ezek a weboldalak meglátogatásakor automatikusan eltárolódnak az Ön végponti eszközén.
Ammenyiben azt akarja, hogy ne használjunk sütiket, bekapcsolhatja böngészőjében a vonatkozó
beállításokat. Amennyiben azt akarja, hogy a Google Analytics egyetlen weboldalon sem elemezze
az Ön tevékenységét, a Süti szabályzat elfogadásakor fontolja meg a Google Analytics sütik letiltását.
Hogyan tudom ellenőrizni, hogy milyen sütik tárolódnak a gépemen, és hogyan tudom
törölni őket?
Böngészőjében ellenőrizheti és törölheti a korábban eltárolt sütiket. További információkat böngészője súgó menüjében talál.
Az adattovábbítás címzettje adatfeldolgozóként:
Adatfeldolgozó neve: SYSARTIST Informatikai Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
(székhely: 1118 Budapest, Dayka Gábor utca 3.; cégjegyzékszám: 01-09-890524;
adószám: 14136515-2-43)
Milyen következményekkel jár, ha felhasználóként elutasítom a sütik használatát?
Nem tárolódnak statisztikák arról, hogy Ön hogyan használja a weboldalt.
Veszélyesek a sütik?
Nem, nem veszélyesek.

