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A www.aerfast.hu a Heinz Bühnen Kft. honlapja.
Internetes portálunk célja ügyfeleink kiszolgálási színvonalának fellendítése,
fejlesztése.

Tartalom
Az aerfast.hu honlapon az általunk, azaz a közvetlenül a Heinz Bühnen Kft.
munkatársai által szerkesztett szövegeken kívül nagy arányban jelennek meg olyan
szövegek, melyekért kizárólag a Heinz Bühnen szerződéses partnerei ( pl. gyártók,
beszállítók, műszaki fejlesztők) felelnek. Emellett továbbkattintási lehetőséget
kínálunk több más, az érdekeltségünkbe tartozó, hasonló terméket kínáló tartalmú
honlapra.
A Heinz Bühnen Kft.-nak nem áll módjában ellenőrizni a szerződéses partnerek, ill. a
kapcsolódó oldalak tartalmát, így ezekért nem vállalhat felelősséget és nem is
vonható felelősségre.
Amennyiben a szerződéses partnerek vagy a kapcsolódó oldalak harmadik
személyek jogait sértő megállapításokat tesznek közzé és ez a Heinz Bühnen Kft.
tudomására jut, az üzemeltető gondoskodik az ügy jogi felülvizsgáltáról és a
közzétett szöveg, ill. link törléséről.

Adatok
A Heinz Bühnen Kft. magától értetődőnek tekinti az érvényben lévő adatvédelmi
előírások betartását és a személyi adatok, valamint a magánszféra védelmét.
Ennek megfelelően vállalatunk semmilyen körülmények közt sem bocsájt személyi
adatokat harmadik személyek rendelkezésére az adatok birtokosának egyértelmű
jóváhagyása nélkül.
1. Google Analytics
Honlapunk alkalmazza a Google Inc. (azaz a „Google“) hálózati
adatfeldolgozó rendszere, a Google Analytics szolgáltatásait. A Google
Analytics ún. „cookie“-kkal, azaz sütikkel, vagyis a felhasználók számítógépén
tárolt szövegfájlokkal végzi az adatgyűjtést. A sütik akkor kerülnek a
felhasználó gépére, mikor a felhasználó a különböző internetes honlapokra
látogat. A sütikkel válik lehetővé a felhasználói adatok gyűjtése, amit a
működtető a honlap felhasználhatóságának tökéletesítése érdekében végez.
Az ezúton gyűjtött felhasználói információk általában a Google egyesült
államokbeli szerverére továbbítódnak és ott tárolódnak. A honlapunkon
biztosított IP-névtelenítési funkciónak köszönhetően azonban a Google még
az Európai Unió tagállamain vagy az európai gazdasági térség egyéb
szerződő országain belül névteleníti felhasználóink IP-címét. Csak kivételes
esetekben fordul elő, hogy a Google egyesült államokbeli szerverre továbbítja
a teljes IP-címet és ott rövidíti, azaz névteleníti. A jelen honlap üzemeltetői
azzal bízták meg a Google-t, hogy a sütikkel gyűjtött információk segítségével
kiértékelje a honlaphoz fűződő felhasználói szokásokat, jelentésekben foglalja
össze a honlappal kapcsolatos tevékenységeket és egyéb, a honlap és az
internet használatával kapcsolatos szolgáltatásokat nyújtson. A böngészője
révén a Google Analytics rendszerben továbbított IP-cím nem kerül
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összesítésre egyéb Google-adatokkal. Önnek mint felhasználónknak
módjában áll, hogy böngészője software-jének megfelelő beállításával
megakadályozza a sütik eltárolását; ezzel kapcsolatban utalnunk kell azonban
arra, hogy amennyiben így dönt, előfordulhat, hogy nem lesz módjában teljes
mértékben kihasználni a honlapok kínálta funkciókat. Arra is van mód, hogy
megakadályozza a süti által generált és a honlap felhasználásával
kapcsolatos adatainak (valamint IP-címének) továbbítását a Google felé és
ezzel az adatok Google általi feldolgozását. Ehhez le kell töltenie és üzembe
kell helyeznie a következő linken
(http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de) elérhető böngésző kiegészítő
modult. A Google Analytics adatgyűjtő hálózatát a következő linkre kattintással
érheti el. Ebben az esetben egy ún. opt-out-cookie kerül beállításra, amely
biztosítja, hogy a jelen honlapra látogatással a továbbiakban nem kell
számolnia adatainak regisztrálásával: a Google Analytics deaktiválása . A
honlap felhasználásának feltételeiről és az adatvédelemről itt talál további
tájékoztatást: http://www.google.com/analytics/terms/de.html. Felhívjuk
figyelmét, hogy jelen honlapunkon a Google Analytics „gat._anonymizeIp();“
kóddal bővítve működik, mert ezáltal valósulhat meg az IP-címek névtelenített
formában való felhasználása (vagyis az IP-címek maszkolása).
2. Cookie-k, azaz sütik
A jelen honlapon használt sütik részben kisebb szöveges fájlok, melyek a
felhasználó gépén kerülnek elhelyezésre. A honlapunk által használt sütik egy
része ún. egyszeri süti, azaz „session-cookie“. Ezek automatikusan törlődnek,
amint a felhasználó abbahagyja a honlap internetes ajánlatainak
tanulmányozását. Honlapunk ajánlatai természetesen sütik nélkül is
megtekinthetők. A sütik tárolását bármely felhasználó megakadályozhatja,
úgy, hogy böngészője beállításánál kiválasztja a “nem fogadok sütiket” opciót.
Amennyiben azonban a böngésző úgy van beállítva, hogy ne tegye lehetővé
sütik elfogadását, a honlapok kínálta lehetőségek igénybe vételének
lehetőségi köre is szűkülhet.
3. A facebook “like” jelzése
Internetes honlapunk egyes oldalain megjelenik a Facebook Inc., 1601 S.
California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA által üzemeltetett facebook.com
közösségi média (vagyis a “facebook”) kiegészítő moduljainak jelzése. A
kiegészítő modulokat a facebook logo (kék mezőben fehér „f“ betű vagy egy
felfelé fordított hüvelykujj hangulatjel) vagy a “facebook közösségi megosztás”
jelzi. A facebook közösségi kiegészítő moduljainak listája és megjelenési
formája itt tekinthető meg: https://developers.facebook.com/docs/plugins/.
Amennyiben honlapunk olyan részére látogat, amelyen jelen van az említett
kiegészítő modul, böngészője közvetlen kapcsolatot vesz fel a facebook
szervereivel. A kiegészítő modul hordozta tartalom a facebooktól az Ön
böngészőjére kerül és ezen keresztül kapcsolódik be a honlapra. Nekünk
nincs befolyásunk arra nézve, hogy a facebook milyen mennyiségű adatot
gyűjt össze a kiegészítő modul segítségével. Jelenlegi tudomásunk szerint a
következő történik:
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A kiegészítő modulon keresztül a facebook megkapja az információt, hogy Ön
ellátogatott a szóbanforgó internetes oldalunkra. Amennyiben Ön eközben be
van jelentkezve a facebookon, a facebooknak módjában áll, hogy
hozzárendelje látogatásának tényét facebook-kontójának adataihoz.
Amennyiben Ön kapcsolatba lép a kiegészítő modullal, vagyis pl. rákattint a
“like” gombra és kommentárt ad le, böngészője közvetlenül eljuttatja ezt az
információt a facebookhoz és ott eltárolja. A facebook abban az esetben is
megismerheti és eltárolhatja az Ön IP-címét, ha Ön nem tagja a facebooknak.
A facebook végezte adatgyűjtés, az adatok további feldolgozása és
felhasználása tekintetében, valamint az Ön ezzel kapcsolatos jogait,
magánszférája védelmét és böngészője beállításának lehetőségeit illetően
tájékozódjon a facebook adatvédelmi
nyilatkozatából: http://www.facebook.com/policy.php.
Amennyiben Ön tagja a facebooknak és oldalainkra látogatásnál nem kíván
módot adni a facebooknak adatgyűjtésre és ezeknek a facebookon tárolt
adatai közti eltárolására, nem kell mást tennie, mint hogy kijelentkezik a
facebookról mielőtt oldalainkra látogatna.
Megteheti azt is, hogy kiegészítőkkel, pl. a “facebook blocker“-rel letiltja a
facebook moduljait böngészője felé.
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