Adatkezelési tájékoztató
Adatvédelmi nyilatkozat
Adatvédelmi irányelvek
A Bubura tisztában van azzal, hogy a rólad tárolt információ felhasználásának módja fontos számodra, ezért először is szeretnénk
megköszönni a bizalmadat.

Személyes adataid kezelése
Adataidat senkinek nem adjuk ki, és szigorúan bizalmasan kezeljük. Ez alól kivételek a szállításért és fizetésért felelős partnereink,
melyek esetében adatközlés nélkül nem tud megvalósulni a vásárlási folyamat.
Az adatkezelés jogalapja a 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 5. § (1)
bekezdés a) Az érintett hozzájárulása.

Sütik
A felhasználói élmény növelése érdekében a weboldal cookie-kat, azaz sütiket helyezhet el a böngészésre használt eszközön,
amennyiben ezt jóváhagyod a weboldalra való első belépéskor. Fontos, hogy ezek a sütik nem az üzemeltetőnél, hanem a felhasználó
böngészésre használt saját eszközén kerülnek elhelyezésre. Így a felhasználó az, aki teljes mértékben rendelkezik felettük.
A weboldal megtekintése során, a gépeden elhelyezett sütik használatával automatikusan rögzítésre kerülhet látogatásod kezdő és
befejező időpontja, IP-címed. Egyes esetekben a böngésző, az operációs rendszer, az általad megadott beállítások, a meglátogatott
aloldalak és az azokon eltöltött idő. Az üzemeltető ezen adatokat nem kapcsolja össze és nem is tudja összekapcsolni személyes
adatokkal, ezek megosztásáról te döntesz a részünkre adott felhatalmazás, valamint a böngészőben megadott süti beállításaival.
A sütik használata révén a rendszer automatikusan statisztikai adatokat generál a látogatás időtartamáról, a meglátogatott
oldalakról. Így a weboldal szolgáltatásait az üzemeltető tovább tudja fejleszteni, optimalizálni, még inkább az igényeidre tudja szabni.
A session ID-k a weboldal elhagyásakor automatikusan törlődnek, ugyanakkor a sütik másik része abban nyújt segítséget az
üzemeltető számára, hogy használatuk révén az üzemeltető tisztában legyen a felhasználó korábbi beállításaival, az általad megadott
adatokkal, információkkal. Ezeknek a sütiknek a lejárati ideje változó, de jellemzően addig vannak jelen a felhasználó eszközén,
ameddig azokat a felhasználó nem törli.
Az üzemeltető nem vállal felelősséget a már törölt, de az internetes keresőprogramok közreműködésével mégis archiválásra került,
korábbi oldalaiért. Ezek eltávolításáról a keresőoldal működtetőjének kell gondoskodnia.
Amennyiben a Weboldallal kapcsolatos cookie-beállításain kívánsz módosítani, esetleg azokat törölni szeretnéd, akkor azt – mivel a
cookie-k a felhasználó gépén és nem a weboldal üzemeltetőjénél kerülnek tárolásra – a web elérésére használt böngésző
beállításainál teheted meg. Ezekről az általad használt böngésző saját Súgójában kaphatsz további tájékoztatást, és segítségével
módosíthatod korábbi cookie-beállításaidat, esetleg törölheted a böngészésre használt eszközön a korábban az üzemeltető által
elhelyezett cookie-kat.

Naplózás
Minden alkalommal, amikor felkeresel egy weblapot, a számítógéped nagy mennyiségű információt küld a szervernek. A legtöbb
szerver ezeknek az információknak egy részét naplófájlokban őrzi meg, melyek segítségével képet lehet alkotni arról, melyek a
leglátogatottabb lapok, milyen külső weboldalakról érkeznek oda a legtöbbször, és hogy az olvasók milyen böngészőket használnak.
Ezeket az adatokat harmadik fél számára nem adjuk ki, kizárólag statisztikák készítésére használjuk.

Kapcsolattartás
A megadott e-mail címeden, elektronikus levél (e-mail) formájában. Minden levelünk alsó láblécében lehetőséged van leiratkozni.

Remarketing
Amennyiben érdeklődést vagy ráutaló magatartást tanúsítasz egy termékkel vagy akcióval kapcsolatban, a Bubura felkereshet képi
(banner) és szöveges ajánlataival, a böngésződben elhelyezett sütik segítségével.

Nyilatkozat
A weboldal böngészésével a fenti irányelveket elfogadottnak tekinted.

