
Süti (cookie) tájékoztató 

 

 

Tisztelt Látogató, ahogy majdnem minden honlappal rendelkező társaság, a Nelson Flottalízing Kft 

(8000 Székesfehérvár, Vörösmarty tér 1. adószám: 11101909-2-07, cégjegyzékszám: 07-09-002310) is 

használ sütiket a weboldalán. 

A Nelson Flottalízing Kft) honlapjain (www.nelson.hu, www.nelsonflotta.hu) történő látogatás során 

cookie-k (“sütik”) kerülnek a számítógépén elmentésre, amely adatfájlok információkat szolgáltatnak 

a Nelson Flottalízing Kft számára a felhasználó oldallátogatási szokásairól. A cookie-k felhasználásával 

folytatott remarketing lehetővé teszi, hogy a Nelson Flottalízing Kft hirdetéseket jelenítsen meg 

mindenkinek, akik korábban már meglátogatták weboldalakat. Ha például a weboldalt látogató úgy 

távozik a webhelyről, hogy nem vett igénybe szolgáltatást, akkor a remarketing révén a Nelson 

Flottalízing Kft újra kapcsolatba léphet a látogatóval, és releváns hirdetéseket jelenít meg számára az 

interneten, vagy a Google keresőoldalain. A weboldalak első használata során ezen adatfájlok 

használatát Önnek el kell fogadnia, ellenkező esetben előfordulhat, hogy nem lesz képes 

weboldalunk funkcióinak teljes körű használatára, illetve, hogy a weboldal a tervezettől eltérően fog 

működni böngészőjében. A testre szabott kiszolgálás érdekében az Ön számítógépén kis 

adatcsomagot (ún. „cookie”-t) helyeznek el. A cookie célja az adott oldal minél magasabb színvonalú 

működésének biztosítása, személyre szabott szolgáltatások biztosítása, a felhasználói élmény 

növelése. A cookie-t Ön képes törölni saját számítógépéről, illetve beállíthatja böngészőjét, hogy a 

cookie-k alkalmazását tiltsa. A cookie-k alkalmazásának tiltásával Ön tudomásul veszi, hogy cookie 

nélkül az adott oldal működése nem teljes értékű. 

A rendszerek működtetése során technikailag rögzítésre kerülő adatok: a bejelentkező 

számítógépének azon adatai, melyek a Szolgáltatás igénybe vétele során generálódnak, és amelyeket 

a Nelson Flottalízing Kft rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Ide 

tartozik a bejelentkező IP-címe, az általa használt operációs rendszer és böngésző program típusa, 

azoknak az internetoldalaknak az adatai, ahonnan eljutott az oldalra, és azok is, amelyeket az oldalon 

látogatott, valamint a látogatás ideje és időtartama. A sütik nem tudják Önt személy szerint 

beazonosítani. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer a bejelentkező külön 

nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. Az 

adatokhoz kizárólag a Nelson Flottalízing Kft fér hozzá. 

A Nelson Flottalízing Kft a honlapján keresztül tudomására jutott adatokat harmadik személy számára 

semmilyen körülmények között nem adja ki és ugyanolyan biztonsági fokú védelemmel kezeli, mint 

az egyéb úton rendelkezésre bocsátott adatokat. 

A Nelson Flottalízing Kft fenntartja a jogot, hogy bármikor módosítsa jelen tájékoztatót. 

 


