Cookie (sütik) használata

Az UniCredit Leasing weboldalának felkeresésekor az Ön számítógépén olyan kis fájlok, sütik kerülnek
elhelyezésre, amelyek célja, hogy információkat tároljanak a felhasználóról, valamint a felhasználó és
a webszerver kapcsolatáról. Az UniCredit Leasing weboldalán az alábbi sütiket használja:

Alapműködést biztosító süti
Ez a süti teszi lehetővé a weboldal üzemeltető számára a weboldal hatékonyságának, használati
módjának, működésének, hibáinak és a látogatók számának nyomon követését anélkül, hogy a
látogató azonosítására sor kerülne. A süti alkalmazása nélkül a weboldal zökkenőmentes használata
nem garantálható. Érvényessége az adott látogatás időtartamára terjed ki, és a weboldal elhagyásával,
vagy a böngésző bezárásával automatikusan törlődik.
A személyes adatok kezeléséről, feldolgozásáról és a magánélet védelméről szóló 2002. július 12-i
2002/58/EK irányelv (e-Privacy), és az Európai Bizottság mellett működő független európai
adatvédelmi tanácsadó szerv (29-es Munkacsoport) iránymutatása alapján az alapműködést biztosító
sütit a weboldal üzemeltetője a felhasználó hozzájárulása nélkül alkalmazhatja.
Az alkalmazott sütikkel kapcsolatos információkat összefoglalóan az alábbi táblázat tartalmazza:
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Tájékoztatjuk, hogy a sütik önmagukban nem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására.
Felhívjuk szíves figyelmét arra, hogy a legtöbb internetes böngésző alapértelmezettként lehetővé teszi
a sütik fogadását számítógépén, egyidejűleg azonban biztosítja a beállítás módosításának lehetőségét,
és a sütik alkalmazásának letiltását. Tiltás esetén a böngésző a továbbiakban minden alkalommal
felajánlja a beállítás módosításának lehetőségét.
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