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A Jotun köszöni érdeklődését weboldalai iránt. Szeretnénk Önt biztosítani arról, hogy minden 
személyes adatot biztonságosan kezelünk. Ez az oldal magyarázattal szolgál arra, hogy a 
Jotun hogyan kezeli a honlapunkon gyűjtött személyes adatokat. 
Az Ön által a Jotun rendelkezésére bocsátott minden személyes adatot kizárólag arra használunk fel, 
hogy jobb minőségű szolgáltatás nyújthassunk Önnek. A weboldalainkon tett látogatások nyomon 
követhetőek annak érdekében, hogy információt nyújtsanak arról, hogy melyik weboldalunk a leginkább 
érdekes a felhasználók számára. Arra kérjük, hogy fogadja el a cookie-kat, ezáltal jobb minőségű 

szolgáltatást nyújthatunk Önnek weboldalunkon, a közösségi médiában és a hirdetésekben. Ez az 
adatvédelmi nyilatkozat a weboldalon található személyes adatok feldolgozására és az online feliratkozás 

szolgáltatásainkra vonatkozik (e-mail hírlevél, műszaki dokumentáció, feliratkozásom). A továbbiakban a 
jotun.com oldalra és a helyi weboldalakra, például a jotun.no oldalra „weboldal” néven hivatkozunk. 
 
AZ INFORMÁCIÓK AUTOMATIKUS TÁROLÁSA: MILYEN INFORMÁCIÓKAT GYŰJTÜNK ÉS 

HOGYAN HASZNÁLJUK FEL AZOKAT? 
A Jotun pixel-eket és cookie-kat használ weboldalain, kizárólag a látogatottság mérésére és a 
munkamenet kezelésére. A pixel-ek olyan kisméretű képek, amelyek egy oldalon való navigálás során 
folyamatosan betöltődnek. A cookie-k olyan kisméretű szövegfájlok, amelyek eltárolásra kerülnek az Ön 
számítógépén annak érdekében, hogy optimalizálhassuk a szolgáltatásunkat az Ön számára 
felhasználóként. A pixel-ek és a cookie-k tájékoztatnak minket arról, hogy hogyan használja a webhelyet, 
ezáltal tudjuk, hogy Ön mely részeit olvasta el és milyen hivatkozásokra kattintott. Ennek köszönhetően 

javulhatnak a jotun.com oldallal kapcsolatos tapasztalatai és az oldal nem jelent Önre biztonsági 
kockázatot. Harmadik felek által a közösségi médiában és a hirdetésekben használt cookie-k lehetővé 
teszik a közösségi média funkciók és az Ön számára személyre szabott hirdetések ajánlását. 

 
Ezt az információt annak megállapítására használjuk fel, hogy Ön mennyire találja érdekesnek a 
tartalmat, mint felhasználó, továbbá, hogy:   
 

· Általános látogatottsági statisztikákat készítsünk és felhasználjuk weboldalunkon. 
· Célzott hirdetéseket készítsünk, beleértve olyan alkalmazásokat és szolgáltatásokat is, mint a Google és 
a Facebook. 
  
A következő cookie-kat használjuk a weboldalunkon:    
· Jotun.com – Saját listám 

· Jotunprofessionals.com – Kedvencek      
    
Az Ön böngészője automatikusan elküldi az információkat a weboldal szervereire minden alkalommal, 
amikor egy oldal megtekintését kéri. Ezek az információk tartalmazhatják az Ön IP-címét és, hogy Ön 
milyen típusú böngészőt és verziót használ. Minden megjelenített oldal esetében az olyan információk is 

tárolásra kerülnek, mint például a dátum, az idő, az Ön által előzőleg látogatott oldal, jelenleg milyen 
oldalak vannak Önnél megnyitva, stb. 

Ezen adatok egyikét sem használjuk személyazonosításra. Az információkat általános statisztikák 
készítésére használjuk fel, amelyek például azt jelzik, hogy mely oldalak a legnépszerűbbek és milyen 
információkat keresnek a felhasználók. A statisztikákat szolgáltatásaink fejlesztésének eszközeként 
használjuk fel. 
A Jotun nem ad el semmilyen információt az ilyen nyomon követési technológia (cookie-k) használatával. 
Ne feledje azonban, hogy weboldalunk tartalmazhat hivatkozásokat/mutatókat a Jotun által nem 
ellenőrzött külső weboldalakra is. A Jotun nem felelős a külső weboldalak adatvédelmi kezeléséért. 

 
AZ INFORMÁCIÓK MEGOSZTÁSA 
A Jotun nem ad el semmilyen információt az ilyen nyomon követési technológia (cookie-k) használatával. 
Ne feledje azonban, hogy weboldalunk tartalmazhat hivatkozásokat/mutatókat a Jotun által nem 
ellenőrzött külső weboldalakra is. A Jotun nem felelős a külső weboldalak adatvédelmi kezeléséért. 

 

E-MAIL ÉRTESÍTÉSEK 
A jotun.com oldalon feliratkozhat sajtóközleményekre, cikkekre és hasonló szolgáltatásokra vonatkozó e-
mail értesítésekre. A rögzített adatok csak az e-mail értesítésekre kerülnek felhasználására. Az 
információkhoz való hozzáférés a rendszergazdák számára engedélyezett. 
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HOGYAN KEZELHETI VAGY TÖRÖLHETI AZ INFORMÁCIÓKAT? 
Az AboutCookies.org weboldalon tájékozódhat a beállítások megváltoztatásáról és a cookie-k 
ellenőrzéséről. 

 
AZ ADATVÉDELMI POLITIKÁRÓL ÉS A FELELŐS EGYSÉGRŐL 
A weboldalhoz továbbított személyes adatok adatkezelője a Jotun A/S. A Jotun A/S személyes 
adatkezelésével kapcsolatos kérdéseivel a vállalat globális adatvédelmi tisztviselőjéhez fordulhat 
a dataprotection@jotun.com címen.  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
  

http://www.aboutcookies.org/
mailto:dataprotection@jotun.com

