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NYOMONKÖVETÉSI (COOKIE) TÁJÉKOZTATÓ
A Napmajor Tanya napmajor.com weboldalának üzemeltetője és adatkezelője, továbbiakban Adatkezelő
tájékoztatja Önt, hogy a weboldal látogatottságának méréséhez és látogatóinak viselkedésének
figyeléséhez, statisztikák készítéséhez és hirdetései eredményességéhez az Adatkezelő a Google
Analytics, Google Remarketing, AdWords Konverziókövetés.
A hivatkozott programok a felhasználó számítógépén ún. cookie-kat helyeznek el, melyek felhasználói
adatokat gyűjtenek. A Weboldalra látogatók (Felhasználók) engedélyezik az Adatkezelő részére a Google
Analytics, Google Remarketing, AdWords Konverziókövetés, egyben hozzájárulnak felhasználó
viselkedésük figyeléséhez, követéséhez és a programok által nyújtott minden szolgáltatások
igénybevételéhez az Adatkezelő részére. Mind ezek mellett a felhasználónak lehetősége van bármikor a
cookie-k adatrögzítését és adattárolást a jövőre vonatkozóan letiltani a lentiek szerint.
A Google tájékoztatása szerint a Google Analytics főleg első féltől származó cookie-k segítségével jelenti a
webhelyén létrejött látogatói interakciókat. Ezek a cookie-k csak személyazonosításra alkalmatlan
információkat rögzítenek. A böngészők nem osztják meg a saját cookie-kat a domainek között.
Cookie-k törlése / módosítása: Adott böngészőben eszközök/beállítások menüpont és ezen belül
Adatvédelem/Előzmények/Egyéni Beállítások menüpont alatt, cookie, süti vagy nyomon követes néven
található. A cookie-ról további információ található az alábbi linken:
https://www.google.com/intl/hu/policies/technologies/ads/

Google Analytics
Az Adatkezelő a Google Analytics programot elsősorban statisztikái előállításához használja, többek között
méri vele tevékenysége eredményességét. A program használatával az Adatkezelő főként arról szerez
információt, hogy hány látogató kereste fel Weboldalát, és a látogatók mennyi időt töltöttek a Weboldalon.
A program felismeri a látogató IP címét, ezért tudja követni, hogy a látogató visszatérő vagy új látogató-e,
továbbá követhető, hogy a látogató milyen utat tett meg a Weboldalon és hova lépett be.
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Google Remarketing
Az Adatkezelő a Google Remarketing program használatával a Google Analytics megszokott adatai
mellett a DoubleClick cookie adatait is gyűjti. A DoubleClick cookie révén lehet használni a remarketing
szolgáltatást, amely elsősorban biztosítja azt, hogy a Weboldalra látogatók később szabad Google
hirdetési felületeken az Adatkezelő hirdetésével találkozzanak. Az Adatkezelő a Google Remarketing
programot igénybe veszi online hirdetéseihez. Az Adatkezelő hirdetéseit külső szolgáltatók – például a
Google – is megjelenítik internetes webhelyeken. Az Adatkezelő és külső szolgáltatók, például a Google,
saját cookie-kat (például a Google Analytics cookie-jait) és harmadik féltől származó cookiekat (például a
DoubleClick cookie-t) használnak együttesen a felhasználók által a Weboldalon tett korábbi látogatások
alapján történő tájékozódásra, illetve a hirdetések optimalizálására és megjelenítésére.

Google AdWords konverziókövetés
A Google AdWords konverziókövetés célja, hogy az Adatkezelő mérni tudja az AdWords hirdetések
hatékonyságát. Ezt a Felhasználó számítógépén elhelyezett cookie-k segítségével teszi, amely 30 napig
létezik, és nem gyűjt személyes adatokat.

Kiskorúak védelme
A Napmajor Tanya nem kívánja a 18 éven aluli személyek (kiskorúak) személyes adatait (név, lakcím,
telefonszám vagy e-mail cím) gyűjteni vagy kezelni. Amennyiben kiskorú rendelkezésre bocsátotta
személyes adatait, a szülő vagy más törvényes képviselő bocsásson rendelkezésünkre egy e-mail címet,
amennyiben, ezen személyes adatok nyilvántartásunkból történő törlését kívánja. A Napmajror Tanya
üzemeltetője minden ésszerű lépést megtesz annak érdekében, hogy az ilyen adatokat törölje a
nyilvántartásából, és nem használja azokat semmilyen célra (kivéve, ha jogszabály teszi ezt kötelezővé a
gyermekek biztonságának megóvása érdekében).
Budapest, 2020.december 1.
Napmajor Tanya – Majoros Nikoletta E.V. – Tulajdonos, üzemeltető, adatkezelő
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