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Sütik használata: 

Az anonim látogatóazonosító (cookie, süti) egy olyan egyedi - azonosításra, illetve profilinformációk tárolására 

alkalmas - jelsorozat, melyet a szolgáltatók a látogatók számítógépére helyeznek el. Fontos tudni, hogy az ilyen 

jelsorozat - tekintettel arra, hogy a felhasználása során a teljes IP cím tárolása nem történik meg - önmagában 

semmilyen módon nem képes az ügyfelet, azaz a látogatót azonosítani, csak a látogató gépének felismerésére 

alkalmas. Név, e-mail cím vagy bármilyen más személyes információ megadása nem szükséges, hiszen az ilyen 

megoldások alkalmazásakor a látogatótól a szolgáltató nem is kér adatot, az adatcsere voltaképpen gépek között 

történik meg. 

 

Látogatottsági statisztika: 

Jelen weboldal a Google Inc. („Google”) Google Analytics nevű webanalitikai szolgáltatását használja. A Google 

Analytics úgynevezett „sütiket” (cookies), az Ön számítógépén tárolt szövegfájlokat alkalmaz, amelyek a weboldal 

használatának elemzését teszik lehetővé. 

A süti által generált, a weboldal használatára vonatkozó információkat (beleértve az Ön IP-címét) a Google 

Egyesült Államokbeli szervereire továbbítják és ott tárolják.  

A Google ezeket az információkat felhasználja a weboldal Ön által történő használatának kiértékelésére, a 

weboldalon végrehajtott tevékenységekről készült jelentéseknek a weboldalak üzemeltetői részére történő 

összeállítására, valamint a weboldalon végrehajtott tevékenységekkel és az internethasználattal kapcsolatos egyéb 

szolgáltatások nyújtására. A Google ezeket az információkat adott esetben harmadik felek részére is kiadhatja, 

amennyiben ezt törvény írja elő, vagy amennyiben a harmadik fél a Google megbízásából ezeket az adatokat 

feldolgozza. A Google semmilyen esetben sem társítja az Ön IP címét a Google birtokában lévő más adatokkal. 

Böngészője megfelelő beállításainak kiválasztásával Ön visszautasíthatja a sütik használatát, azonban felhívjuk 

figyelmét, hogy ebben az esetben Ön valószínűleg nem használhatja teljes mértékben a weboldal összes funkcióját. 

Jelen weboldal használatával Ön elfogadja a Google által Önről gyűjtött adatok feldolgozását a fentebb leírt 

módszer és rendeltetés szerint. 

A Google Inc. adatvédelmi irányelveiről az alábbi hivatkozáson talál bővebb 

információt:http://www.google.hu/intl/hu/policies/privacy/ 

 

Latitudes Könyvesbolt honlapja: 

A Latitudes Könyvesbolt megfelelő gondossággal kezeli a honlapon szereplő információkat, azonban azokban 

változás, elírás mindezek ellenére lehetséges. Az adatbázisban szereplő esetleges hibákért, elírásokért felelősséget 

nem vállalunk. 

Az adatbázisunkban található képektől való esetleges eltérésekért felelősséget nem vállalunk, de törekszünk rá, hogy 

a termékképek lehetőség szerint a valóságot tükrözzék. 


