Adatkezelési és süti tájékoztató
1. Bevezetés és általános feltételek
A Marbo Product D.O.O. (Cg. 17075705; székhely: Djordja Stanojevica 14, Belgrád, Szerbia, 11070; a
továbbiakban: „Marbo Product”) kötelezettséget vállal arra, hogy megőrzi az Ön személyes adatait, amikor
Ön használja honlapunkat vagy alkalmazásainkat, részt vesz promóciós programjainkban, vagy hozzánk
fordul kérdéseivel.
Ez az adatvédelmi és süti szabályzat arra vonatkozik, hogy hogyan használjuk fel az Öntől az alábbi
szolgáltatásokon keresztül megszerzett személyes adatokat:
●
●
●
●
●
●

a Marbo Product által fenntartott bármely honlap, amely hivatkozik erre az adatvédelmi és süti
szabályzatra;
közösségi média, üzenetküldő szolgáltatások vagy más honlapokon vagy alkalmazásokban
fellelhető hivatalos Marbo Product-tartalom;
mobileszköz-alkalmazások;
fogyasztóvédelmi telefonos segítségnyújtó vonalunk;
a Marbo Product bármely hivatalos e-mail címe vagy SMS száma; vagy
fogyasztóvédelmi postacímünk.

Az Önnek nyújtott szolgáltatásaink optimalizálása, valamint egyes marketingtörekvéseink elősegítése
érdekében bizonyos meghatározott információkat gyűjtünk Önről.
Ez az adatvédelmi és süti szabályzat a következőket ismerteti:
●
●
●
●
●
●

milyen információkat gyűjthet Önről a Marbo Product;
hogyan használja fel a Marbo Product az Önnel kapcsolatban megszerzett információkat;
mely esetekben használhatja fel a Marbo Product az Ön adatait arra, hogy kapcsolatba lépjen
Önnel;
a Marbo Product kiadja-e másnak az Ön adatait;
az Ön döntési lehetőségei a rendelkezésünkre bocsátott személyes adatokra vonatkozóan;
sütik használata a Marbo Product által fenntartott honlapokon, és a sütik elutasításának módja.

Az Ön által a rendelkezésünkre bocsátott vagy az Öntől megszerzett minden személyes adat
felhasználása során betartjuk az összes alkalmazandó jogszabályt, ideértve azokat is, amelyek a
személyes adatok védelmére vonatkoznak, mint például az EU általános adatvédelmi rendelete (a
„GDPR”).
A Marbo Product honlapjai hivatkozásokat tartalmazhatnak harmadik felek tulajdonában lévő és általuk
üzemeltetett honlapokra. Ezek a harmadik felek saját adatvédelmi szabályzattal rendelkeznek, és
valószínűleg ők is használnak sütiket. Javasoljuk Önnek, hogy tekintse át ezeket a szabályzatokat,
amelyek az Ön által az ilyen honlapok felkeresése során megadott és esetleg sütik által is gyűjtött
személyes adatok felhasználására vonatkoznak. Nem vállalunk felelősséget az ilyen harmadik felek
honlapjaiért, és Ön saját felelősségére használja az ilyen honlapokat.
2. Kik vagyunk mi?
A Marbo Product a PepsiCo, Inc. franchise partnere, és e jogosultságunknál fogva Magyarországon
kizárólagosan forgalmazzuk a Lay’s márka termékportfólióját.

3. Milyen információkat gyűjt rólam a Marbo Product?
A Marbo Product bármely szolgáltatásában, tevékenységében vagy online tartalmában (ideértve a
közösségi médiát és az üzenetküldő alkalmazásokat) – pl. hírlevelek, promóciók, élő csevegések,
üzenő-táblák, webes és mobil értesítések vagy szavazások – való részvétel, azok elérése vagy
igénybevétele során mi személyes információkat kaphatunk Önről. Ezek között szerepelhet az Ön neve,
e-mail címe, postacíme, telefon- vagy mobilszáma, neme vagy születési dátuma, valamint információk
arra vonatkozóan, hogy Ön hogyan használja a Marbo Product szolgáltatásait, pl. mit olvas, mit nézett
meg vagy mit tett a honlapjainkon, az alkalmazásainkban vagy más szolgáltatások igénybevétele során.
Kérjük, vegye figyelembe, hogy esetenként Ön dönthet úgy, hogy további személyes adatokat is megad
nekünk, néha pedig érzékeny személyes információkat is megadhat (pl. amikor Ön az esetleges étrendi
kötöttségeiről vagy egészségügyi problémáiról beszél az ügyfélszolgálati csoportunknak). Amennyiben ez
történik, mi további információkat nyújtunk Önnek arról, hogy az adott esetben hogyan fogjuk felhasználni
az Ön adatait.
Vannak olyan szolgáltatásaink, amelyek lehetővé teszik az Ön számára a bejelentkezést valamely
harmadik fél szolgáltatásán – Facebook, Twitter, Instagram – keresztül. Amennyiben Ön úgy dönt, hogy
harmadik fél szolgáltatásán keresztül jelentkezik be, megjelenik egy párbeszédablak, amely engedélyt kér
Öntől arra, hogy a Marbo Product hozzáférhessen személyes adataihoz (pl. az Ön teljes neve, születési
dátuma, e-mail címe és bármely egyéb információ, amelyet Ön a nyilvánosság számára hozzáférhetővé
tett a harmadik fél oldalán).
A Marbo Product továbbá információt gyűjt arról, hogy Ön hogyan használja a Marbo Product mobil
alkalmazásait, honlapjait és egyéb online tartalmait, milyen eszköz(öke)t használ a szolgáltatások
eléréséhez, valamint egyedi online azonosítókat gyűjt, így IP-címeket, amelyek olyan számok, amelyek
lehetővé teszik egy adott számítógép vagy más hálózati eszköz egyedi azonosítását az interneten.
További tájékoztatásért tekintse meg ezen szabályzat 13. szakaszát a sütik és hasonló technológiák
Marbo Product általi használatára vonatkozóan.
4. Hogyan használja fel a Marbo Product a rólam gyűjtött információkat?
A Marbo Product számos célra használja fel az Ön személyes adatait, köztük a következőkre:
●

●

●
●
●
●

●

szolgáltatások, tevékenységek, online tartalmak nyújtása, ezekről információk közlése (pl. közelgő
promóciókra vagy új termékek bevezetésére vonatkozóan), vagy az Öntől érkező megkeresések
és információkérések kezelése;
szolgáltatással kapcsolatos ügyintézés, ami azt jelenti, hogy a Marbo Product megkeresheti Önt
azzal a szolgáltatással, tevékenységgel vagy online tartalommal összefüggő okokból, amelyre Ön
feliratkozott (pl. hogy értesítse Önt egy olyan promócióval kapcsolatban, amelyben Ön részt vett,
vagy hogy értesítse Önt egy konkrét szolgáltatás, tevékenység vagy online tartalom karbantartás
miatti felfüggesztéséről, vagy adatvédelmi és süti szabályzatunk frissítéséről);
az Ön által az oldalainkon és alkalmazásainkon látott tartalom, valamint az Ön által az oldalainkon
és alkalmazásainkon vagy egyéb oldalakon és szolgáltatásokban látott hirdetések testre szabása;
együttműködés harmadik felekkel annak érdekében, hogy megfelelő hirdetések jelenjenek meg
Önnek az adott harmadik fél oldalán, a 6. és a 13. szakaszban meghatározottak szerint;
kapcsolatfelvétel Önnel bármely adatszolgáltatásával kapcsolatban;
IP-címek és eszközazonosítók felhasználása a felhasználók helyének meghatározása, zavarkeltő
használat megakadályozása, más országokból tett látogatások számának meghatározása,
oldalaink, alkalmazásaink vagy egyéb, böngészési viselkedésen alapuló szolgáltatások
tartalmának testre szabása érdekében, valamint azért, hogy meghatározzuk, hogy Ön melyik
országból éri el a szolgáltatásokat;
elemzés és kutatás a Marbo Product által ajánlott szolgáltatások fejlesztése érdekében;

Amennyiben a Marbo Product javasolja az Ön személyes adatainak felhasználását bármely más célra,
biztosítjuk, hogy előbb értesítjük Önt és/vagy kérjük az Ön hozzájárulását a törvényben meghatározottak
szerint.

A Marbo Product az Ön személyes adatait a fent leírt célokból gyűjti és használja fel, mert ehhez
törvényes üzleti érdekünk fűződik, amelyet nem ír felül az Ön joga személyes adatainak megfelelő
védelméhez. Ön nem köteles megadni a Marbo Product-nak a fent leírt személyes adatokat, de
amennyiben úgy dönt, hogy ezt nem teszi meg, akkor előfordulhat, hogy nem tudja igénybe venni a fent
leírt szolgáltatásokat, nem tudja elérni honlapunk bizonyos részeit, nem tud részt venni promócióinkban,
és nem kapja meg tőlünk a kért információkat.
5. Mikor keres meg engem a Marbo Product?
A Marbo Product megkeresheti Önt:
●
●
●
●

a Marbo Product termékei vagy szolgáltatásai vonatkozásában Öntől érkező bármely
levelezéssel, észrevétellel vagy panasszal kapcsolatban;
a Marbo Product számára Ön által benyújtott bármely észrevétellel vagy kérdéssel kapcsolatban,
pl. a Marbo Product által működtetett közösségi oldalakon, szöveges üzenetben, hangüzenetben
vagy egyéb üzenetküldő szolgáltatás révén;
a Marbo Product szabályzataiban és gyakorlataiban bekövetkezett lényeges változtatásokkal
kapcsolatos tájékoztatás érdekében; valamint
marketing célokból, amennyiben Ön ahhoz hozzájárulását adta a 6. szakaszban foglaltak szerint.

Az Ön által felkeresett honlap részletes tájékoztatást nyújt Önnek arról, hogy a Marbo Product hogyan
keresi meg Önt adott szolgáltatásokkal, tevékenységekkel vagy online tartalmakkal kapcsolatban.
6. Marketing célokból is megkeresnek?
A Marbo Product csak akkor küld Önnek marketinggel kapcsolatos e-maileket, értesítéseket, és csak
akkor keresi meg Önt marketing célokból, ha Ön ehhez hozzájárult. Ön marketingközleményünkben a
„leiratkozás” lehetőségre kattintva vagy a lenti 15. szakaszban megadott kapcsolattartási adatok
felhasználásával bármikor visszavonhatja hozzájárulását.
7. A Marbo Product megosztja másokkal a személyes adataimat?
Időről időre a Marbo Product átadhatja vagy felfedheti az Ön személyes adatait a KMV vállalatcsoporton
belüli más jogi személyeknek, szervezeteknek vagy harmadik feleknek a fent felsorolt bármely célból.
Azok a harmadik felek, amelyeknek a Marbo Product kiadhat személyes adatokat, lehetnek kormányzati
szervek és olyan harmadik felek, amelyek a nevünkben végeznek szolgáltatásokat, így internetes
tárhelyszolgáltatók, pénzforgalmi szolgáltatók, ügyfélkapcsolat-kezelés szolgáltatók, értékesítési
partnerek, média- és teljesítési partnerek, valamint honlapelemzés-szolgáltatók.
Amikor a nevünkben szolgáltatásokat végző harmadik feleknek átadjuk az Ön személyes adatait,
biztosítjuk, hogy ezek a szolgáltatók kizárólag az utasításainkkal összhangban használják fel az Ön
személyes adatait, és csak a szolgáltatások nevünkben történő elvégzéséhez vagy a vonatkozó jogi
kötelezettségek teljesítéséhez szükséges mértékben engedélyezzük számukra a személyes adatok
felhasználását és kiadását.
A Marbo Product továbbá kiadhatja az Ön személyes adatait harmadik feleknek:
(i) amennyiben azt a törvény megköveteli,
(ii)
bármely jogi eljárás céljából vagy azzal kapcsolatban, illetve törvényes jogainak létrehozása,
gyakorlása vagy megvédése érdekében,

(iii)
amelyek bűnüldöző hatóságok vagy egyéb kormányzati szervek, és a személyes adatok
közlésére irányuló jogszerű kérelmet nyújtottak be,
(iv)
amennyiben úgy ítéli meg, hogy a közlésre szükség van kár vagy pénzügyi veszteség
megelőzése érdekében, illetve feltételezett vagy tényleges bűncselekmény kivizsgálásával kapcsolatban,
vagy
(v)
üzletünk vagy eszközeink teljes vagy részleges értékesítése vagy átadása esetén (így
összeolvadással, átszervezéssel, különválással, megszűnéssel vagy felszámolással).
8. Személyes adatok nemzetközi továbbítása
Működésünk jellegéből adódóan az Ön személyes adatait esetlegesen továbbíthatjuk az Európai
Gazdasági Térségen kívüli államba, amelyek adatvédelmi törvényei nem annyira átfogóak, mint az
Európai Gazdasági Térségre vonatkozó adatvédelmi szabályozás.
Amikor a Marbo Product az Ön személyes adatait az Európai Gazdasági Térségen kívüli országokba
továbbítja, úgy személyes adatokat csak a következő helyekre továbbít:
(i)
olyan országba, amely az Európai Bizottság megítélése szerint megfelelő adatvédelmi törvénnyel
rendelkezik; vagy
(ii)
ha a továbbítás az Egyesült Államokba történik, úgy olyan vállalatnak, amely használatban lévő
és érvényes EU–USA Adatvédelmi Pajzs tanúsítással rendelkezik, amely bizonyos adatvédelmi
előírásokat határoz meg a továbbított személyes adatok kategóriájával kapcsolatban; vagy
(iii)
ahol megfelelő adattovábbítási mechanizmust vezettünk be, mint például az EU adatvédelmi
mintaszerződés általános szerződési feltételei, az Ön személyes adatai megfelelő védelmének biztosítása
érdekében.
Amennyiben egyik kritérium sem teljesül, a Marbo Product akkor is továbbíthat személyes adatokat az
EGT-n kívüli országokba az Ön kifejezett hozzájárulásával, vagy akkor, ha a továbbítás jogi szempontból
szükséges.
Az Ön személyes adataihoz csak olyan egyének férhetnek hozzá, akiknek ismerniük kell az adatokat az
ebben az adatvédelmi szabályzatban leírt célok érdekében.
Ön a 15. szakaszban megadott kapcsolattartási adatok felhasználásával másolatot kérhet bármely
továbbítási mechanizmusról, amelynek a keretében sor kerül bármely személyes adat továbbítására az
EGT-n kívülre.
9. Sértő vagy nem helyénvaló tartalom a Marbo Product honlapjain
Amennyiben Ön a Marbo Product honlapjain vagy honlapjaira sértő, nem helyénvaló vagy kifogásolható
tartalmat helyez ki vagy küld, vagy egyéb zavarkeltő magatartást tanúsít a Marbo Product bármely
szolgáltatása során, a Marbo Product felhasználhatja az Ön személyes adatait az ilyen magatartás
leállítása érdekében.
Amennyiben a Marbo Product ésszerű okkal feltételezi, hogy Ön megsért vagy megsérthet bármely
vonatkozó törvényt (pl. azért, mert az Ön által kihelyezett tartalom becsületsértő lehet), a Marbo Product
felhasználhatja az Ön személyes adatait arra, hogy tájékoztassa a bűnüldöző szerveket az Ön
viselkedéséről.

10. Mi a helyzet akkor, ha 16 éven aluli felhasználó vagyok?

Amennyiben Ön 16 éven aluli felhasználó, kérjük, kérje szülője/gyámja engedélyét, mielőtt személyes
adatokat szolgáltat a Marbo Product számára.
11. Mennyi ideig őrzi meg a Marbo Product a személyes adataimat?
Rendszereinkben annyi ideig őrizzük meg az Ön személyes adatait, amíg arra az adott tevékenységhez
szükség van, kivéve, amennyiben a törvény ennél hosszabb megőrzési időszakot ír elő vagy engedélyez.
Általában, ha Ön egy promócióban való részvétel érdekében adja meg személyes adatait, akkor azokat
csak addig őrizzük meg, amíg az szükséges az adott promóció intézéséhez.
Amennyiben Ön feliratkozik e-mailben küldött hírleveleinkre / marketingközleményeinkre, addig őrizzük
személyes adatait, amíg Ön nem kéri azok törlését (amennyiben bármikor Ön úgy dönt, hogy leiratkozik,
általában megtartunk bizonyos személyes adatokat annak biztosítása érdekében, hogy a továbbiakban ne
keressük Önt).
A Marbo Product birtokában lévő személyes adatai törlésével kapcsolatban további tájékoztatásért,
kérjük, olvassa el lejjebb a 12. szakaszt.
12. Megtekinthetem vagy törölhetem a Marbo Product birtokában lévő személyes adatokat?
Amennyiben azt a vonatkozó törvény előírja, Önnek jogában áll másolatot kérni a Marbo Product által
birtokolt személyes adatairól, és kijavítani az esetleges pontatlanságokat. Minden ésszerű erőfeszítést
megteszünk annak érdekében, hogy átadjuk, kijavítsuk vagy töröljük az Ön adatbázisunkban szereplő
személyes adatait. Kérjük, hogy kéréseit és kérdéseit ezzel vagy bármely egyéb, a jelen adatkezelési és
süti szabályzathoz kapcsolódó problémával kapcsolatban küldje el a 15. szakaszban meghatározott
kapcsolattartási címre.
Önnek jogában áll továbbá kérni személyes adatai feldolgozásának helyesbítését vagy törlését, a
feldolgozás korlátozását, illetve azt, hogy a birtokunkban lévő személyes adatait adjuk át Önnek
hordozható formátumban. Amennyiben Ön szeretné megbeszélni vagy gyakorolni ezeket a jogokat,
kérjük, használja a
15. szakaszban megadott kapcsolattartási adatokat.
13. Internetes böngésző sütik (cookies)
a. Mi a süti?
A sütik az Ön számítógépén általános internetes naplóadatok és látogatói viselkedési információk
gyűjtése érdekében elhelyezett szövegfájlok. Ezeket az információkat arra használják, hogy nyomon
kövessék a honlap látogatók általi használatát, és statisztikai jelentéseket készítsenek a honlap
aktivitására vonatkozóan. További tájékoztatásért lásd: www.aboutcookies.org. Ön beállíthatja a
böngészőjét úgy, hogy ne fogadja el a sütik használatát, és az előbb említett honlap tájékoztatja Önt arról,
hogy hogyan távolíthatja el a sütiket a böngészőjéből. Ebben az esetben azonban előfordulhat, hogy a
honlap egyes funkciói emiatt nem működnek.
A Marbo Product honlapján tett látogatás során a megtekintett oldalak egy sütivel együtt letöltődnek az Ön
eszközére. Sok honlap működik így, mert a sütik hasznos dolgokat tesznek lehetővé a
honlap-üzemeltetők számára, például megállapíthatják, hogy az adott eszköz (és valószínűleg annak
használója) korábban is ellátogatott- e már a honlapra. Erre ismételt látogatás alkalmával kerül sor,
amikor ellenőrzik, hogy hagytak-e ott sütit az utolsó látogatás alkalmával, és meg is találják azt. Ha Ön
nem változtatja meg a beállításait, akkor mi feltételezzük, hogy Ön szívesen fogadja a sütiket a Marbo
Product honlapján. Mindazonáltal Ön bármikor megváltoztathatja a sütikkel kapcsolatos beállításait.

b. Hogyan használja a sütiket a Marbo Product?
A sütik által nyújtott információk segítenek nekünk látogatóink profiljai megismerésében, valamint abban,
hogy jobb felhasználói élményt nyújthassunk Önnek. A Marbo Product az ilyen típusú információkat arra
használja fel, hogy javítsa a felhasználóinak nyújtott szolgáltatásait és a velük folytatott kommunikációt,
valamint arra, hogy lássa, milyen más honlapokra látogattak már el a felhasználói, annak érdekében hogy
tisztában legyen azzal, hogy mi érdekli őket. Csak olyan sütiket használunk, amelyek szükségesek ahhoz,
hogy honlapunkat az Ön rendelkezésére bocsássuk, amennyiben Ön ehhez korábban hozzájárulását
adta.
c. Harmadik felek sütijei beágyazott tartalomban a Marbo Product oldalain
Kérjük, vegye figyelembe, hogy a Marbo Product honlapjain tett látogatásai során olyan sütiket is találhat,
amelyek nem a Marbo Product-hoz kapcsolódnak.
Néha a közösségi médiából és egyéb harmadik felek honlapjairól származó tartalmat ágyazunk be
honlapjainkon. Ezek között szerepelhet a Google, a YouTube, a Twitter, a Facebook, az Instagram,
valamint az Adimo „vásárlás” gombjai. Ennek eredményeképp, amikor Ön ellátogat egy ilyen tartalommal
rendelkező oldalra, találkozhat ezekről a honlapokról származó sütikkel, és az ilyen harmadik felektől
származó sütik nyomon követhetik, hogy Ön hogyan használja a Marbo Product honlapját. A Marbo
Product nem felügyeli az ilyen sütik terjesztését, és Önnek kell ellenőriznie az adott harmadik fél honlapját
további tájékoztatás érdekében.
Abban az esetben, amikor a Marbo Product közösségi médiából és egyéb harmadik felek honlapjairól
ágyaz be tartalmat, előfordulhat, hogy bizonyos honlapok a Google Analytics szolgáltatást használják
annak érdekében, hogy saját céljaikra adatokat gyűjtsenek a felhasználók viselkedéséről. A Marbo
Product ezt nem ellenőrzi. További információért lásd a Google honlapját: „Hogyan használja fel a Google
az Ön adatait, amikor a partnereink webhelyeit vagy alkalmazásait használja?”.
d. A Marbo Product megosztási eszközei
Beágyazott „megosztás” gombokat is találhat a Marbo Product honlapjain; ezek lehetővé teszik a
felhasználók számára, hogy könnyen megoszthassanak tartalmakat barátaikkal számos népszerű
közösségi hálózaton keresztül. Amikor Ön rákattint egy ilyen gombra, előfordulhat, hogy a szolgáltatás,
amelyen keresztül Ön tartalmat osztott meg, beállít egy sütit. A Marbo Product az ilyen sütik terjesztését
sem ellenőrzi.
e. Marbo Product sütik
Az alábbiakban felsorolunk néhány általunk használt sütit, és megindokoljuk azok használatát.
Süti típusa: Bluekai
Süti neve: _bkdc_bku
Cél: A sütiket arra használjuk, hogy nyomon kövessük az Ön tevékenységét a honlapon a hirdetések
optimalizálása érdekében.
Süti típusa: Doubleclick
Süti neve: _dsid_ide_sonar
Cél: A sütiket arra használjuk, hogy nyomon kövessük az Ön tevékenységét a honlapon a hirdetések
optimalizálása érdekében.

Süti típusa: Google Analytics

Süti neve: _utma _utmb _utmc _utmz
Cél: Ezeket a sütiket arra használjuk, hogy információt gyűjtsünk arról, hogyan használják a látogatók az
oldalainkat. Az információk alapján jelentéseket állítunk össze, és segítségükkel fejlesztjük az oldalt. A
sütik névtelenül gyűjtenek információkat, például arra vonatkozóan, hogy hány látogató keresi fel az
oldalt, honnan érkeznek a látogatók az oldalra, és milyen oldalakat kerestek már fel.
További információk: A Google adatvédelmének áttekintéséért kattintson ide
Süti típusa: Website cookie acceptance (honlap süti elfogadás)
Süti neve: WebsiteCookiesAccepted
Cél: Ez a süti annak megállapítására szolgál, hogy a felhasználó elfogadta-e a sütik használatát ezen a
honlapon.
Süti típusa: Unique Identifier (egyedi azonosító)
Süti neve: crm_guid
Cél: CRM rendszerekhez kapcsolódó felhasználói adatok tárolására szolgáló sütik. GUID = Global Unique
Identifier (globális egyedi azonosító)
Süti típusa: Accessibility (hozzáférhetőség)
Süti neve: Style textsize
Cél: Ezek a sütik arra valók, hogy megjegyezzék, hogy a felhasználó hozzáférhető üzemmódban tekinti-e
meg az oldalt.
Ön beállíthatja a böngészőjét úgy, hogy az minden sütit elfogadjon, minden sütit visszautasítson, vagy
értesítse Önt, amikor egy süti beállításra kerül. (Minden böngésző más és más, ezért ellenőrizze
böngészője „Segítség” menüjét, ahol tájékoztatást kap arról, hogy hogyan változtathatja meg
preferenciáit.) A Google Analytics általi általános nyomon követés letiltásához lásd:
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.
90 nap elteltével minden süti lejár.
f. Sütik használata
A sütiadatok felhasználhatók arra, hogy megfelelő hirdetéseket mutassunk Önnek harmadik felek oldalain
(pl. Facebook, Google, Instagram, Snapchat, Twitter). Ennek során előfordulhat, hogy reklámüzenetet
jelenítünk meg Önnek, ha tudomásunk van arról, hogy Ön korábban már felkereste a Marbo Product
valamelyik oldalát. Ha Ön nem akarja, hogy a Marbo Product célzott reklámüzeneteket jelenítsen meg
Önnek, bizonyos harmadik fél oldalak lehetőséget biztosítanak arra, hogy Ön kérje, hogy a jövőben azon
az oldalon ne jelenjenek meg Önnek bizonyos hirdetőktől származó üzenetek. Ha Ön le akar állítani a
Marbo Product-tól származó minden személyre szabott szolgáltatást, köztük a harmadik felek oldalain
megjelenő célzott reklámüzeneteket is, lépjen be böngészője beállításaiba és kapcsolja ki a személyre
szabást.
e. Böngészőkből gyűjtött egyéb információk

Előfordulhat, hogy az Ön böngészője adatokat szolgáltat a Marbo Product-nak az Ön eszközéről, így
például az IP/MAC-címet, valamint az Ön által használt böngészőre vonatkozó információkat. Azokat az
információkat, amelyeket az Ön böngészője vagy az a hivatkozás szolgáltat, amelyre Ön rákattintott, arra
használjuk, hogy megállapítsuk, melyik honlapról irányították át Önt a Marbo Product honlapjára, ezt
pedig teljesítmény sütik (performance cookies) segítségével lehet rögzíteni.
Amennyiben Önnek bármilyen aggodalma merül fel a sütik használatával vagy a beállításaival
kapcsolatban, lépjen kapcsolatba velünk a 15. szakaszban megadott adatok felhasználásával.
14. A Marbo Product adatvédelmi és süti szabályzatának módosításai
Ez az adatvédelmi és süti szabályzat időről időre frissítésre kerülhet, ezért hasznos lehet, ha ellenőrzi azt
minden hozzáférés alkalmával, illetve minden olyan alkalommal, amikor személyes adatokat szolgáltat a
Marbo Product részére. A legutóbbi felülvizsgálatok időpontja megjelenik ezen az oldalon.
15. Kapcsolatfelvétel a Marbo Product-tal jelen adatvédelmi és süti szabályzattal kapcsolatban /
Panasztétel
Amennyiben bármilyen kérdése vagy észrevétele van ezzel az adatvédelmi és süti szabályzattal
kapcsolatban, kérjük, tekintse meg az 1. mellékletben foglalt táblázatot, ahol megtalálhatja annak a
kapcsolattartó személynek a nevét és kapcsolattartási adatait.
Panaszaival egyebekben a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) vagy
bírósághoz fordulhat.
Hatálybalépés napja: 2019. május 01.
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