Adatvédelmi irányelvek
Az adatgyűjtés célja:
Creative Agent Kft. a megfelelő előadók, előadások kiválasztása céljából adatokat
gyűjt. Az adatokra az elvileg legjobban testre szabott (célzott) – lehetséges – előadás
kiválasztása érdekében van szükség.
Az adatok gyűjtését, feldolgozását, felhasználását kizárólag a hatályos magyar
jogszabályi előírások alapján végezzük. Creative Agent Kft. nem ad tovább harmadik
félnek semmilyen személyes azonosításra alkalmas adatot.
A www.trening24.hu által a felhasználókról tárolt személyes adatokról a
felhasználóknak jogában áll bármikor felvilágosítást kérni, korábbi beleegyezését
visszavonni az info@trening24.hu e-mail címen.
Fenntartjuk a jogot arra, hogy adatvédelmi irányelvünket bármikor megváltoztassuk, a
látogatók értesítése mellett.

Az adatgyűjtés módja:
A felhasználók által megadott, tárolásra kerülő adatok: név, felhasználónév,
telefonszám, e-mail cím, weblap, jelszó, számlázási adatok
Automatikusan gyűjtött adatok:
Napló file bejegyzések:
A naplóbejegyzésekben található adatok tartalmazzák az internet protokoll címet ( IP
cím), a látogató által használt böngésző típusát, az internet szolgáltatót, dátum/
időbélyegzőt, hivatkozó és kilépő oldalak címét, és a kattintások számát a látogatás
alatt, hogy ennek segítségével látogatási szokásokat lehessen elemezni, az oldal
kezelését és adminisztrációját hatékonyabban elvégezhessük, és követhető legyen a
látogató mozgása az oldalon. Az IP cím és a hasonló információk nem köthetőek
semmiféle személyes információhoz.
cookie-k által gyűjtött adatok:
A "cookie"-k letiltásával bármikor leállíthatja az adatok rögzítését. Az ezt megelőzően
gyűjtött adatok azonban nem távolíthatóak el a rendszerből technikai okokból.

A cookie gyűjtését Ön a saját böngészőjének beállításával tilthatja meg. Kérjük ebben
az esetben csak olyan böngészőt használjon, amelyek fejlett technológiával készültek
és megfelelnek az Európai irányelveknek. (ilyenek tipikusan a nagy, ismert böngészők,
pl. a Crhome, Mozzilla Firefox, stb)

A Google Analytics szolgáltatás
használatára vonatkozó irányelvek:
A Creative Agent Kft. az általa üzemeltetett weboldalakon Google Analytics
szolgáltatást használ, a Google Inc. ("Google") egy internetes elemzési szolgáltatását.
A Google Analytics cookie-fájlokat használ, vagyis olyan szöveg-fájlokat, melyek a
felhasználók számítógépén kerülnek eltárolásra, és melyek segítségével a Creative
Agnet Kft által üzemeltetett weboldalak használata elemezhetővé válik. A cookie-kon
keresztül e weboldal felhasználók által történő használatáról gyűjtött információk (ide
értve az IP címet is) egy az USA-ban található Google szerverre történnek
továbbításra és tárolásra.
Google ezeket az információkat használja a weboldal használatának kiértékelésére, a
weboldal-aktivitásról a Creative Agent Kft. - mint weboldal üzemeltető - részére
statisztikák összeállítására, és további, a weboldal használatával kapcsolatos
szolgáltatások nyújtására. Google ezeket az információkat bizonyos esetekben
harmadik fél részére is továbbítja, amennyiben ezt törvény írja elő, vagy ha ezeket az
adatokat a Google megbízásából harmadik fél dolgozza fel. Google nem hozza
kapcsolatba a felhasználók IP címét a Google Inc. más adataival.
A cookie-k mentését Ön böngészőjének megfelelő beállításával letilthatja; felhívjuk
azonban figyelmét, hogy ebben az esetben esetleg nem tudja a Creative Agent Kft.
által üzemeltetett weboldalak funkcióit teljes terjedelmükben használni. Ezen kívül, a
weboldal használatából származó adatok Google által történő gyűjtését (ide értve az
IP címet is), illetve feldolgozását Ön úgy is letilthatja, ha a következő link alatt található
böngésző-bővítést
letölti
és
telepíti
számítógépén: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=hu
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