Cookie policy
Sütik
Honlapunk használatának megkönnyítése céljából sütiket (“cookie-kat”) használunk. A
sütik a böngészőprogram által ideiglenesen az Ön eszközén (számítógép, mobiltelefon
stb.) tárolt kisméretű információcsomagok, amelyek többek között az oldalaink közötti
navigáláshoz szükségesek (lásd részletesen lejjebb). A sütik semmilyen személyes
adatot nem tartalmaznak, és nem alkalmasak az egyes felhasználók beazonosítására. A
sütiknek sok esetben egy, az Ön eszközén tárolt, véletlenszerűen generált számból álló
egyedi azonosítója is van. A sütik között vannak olyanok, amelyek az internetes oldalon
tett látogatás végén lejárnak, míg mások hosszabb ideig a számítógépén maradnak.
A sütik típusai
Belső sütik
A belső sütiket a meglátogatott internetes oldal helyezi el, és kizárólag az adott oldal
tudja olvasni.
Külső sütik
A külső sütiket különböző szolgáltatásokat nyújtó más szervezetek helyezik el. A Henkel
például külső analitikai szolgáltatásokat vesz igénybe, és az ezeket nyújtó szolgáltatók
az általuk elhelyezett sütik révén tudnak adatot szolgáltatni az oldal és részeinek
látogatottságával kapcsolatban. A meglátogatott internetes oldalakon beágyazott
tartalom is lehet (például a YouTube-ról), és előfordulhat, hogy ezek az internetes
oldalak saját sütiket helyeznek el.
Miért célszerű engedélyeznem a sütik használatát?
A sütik információit az Önnek nyújtott szolgáltatások javítására használjuk fel.
Például:
-

-

lehetővé teszik valamely szolgáltatás számára az Ön által használt eszköz
felismerését, így nem kell többször is megadnia ugyanazt az információt
egy adott feladat elvégzéséhez, vagy az idő alatt, amíg az oldalon
tartózkodik, például amikor internetes űrlapot vagy felmérést tölt ki
lehetővé teszik a videolejátszó megfelelő működését
mérik, hogy adott idő szerint hányan vesznek igénybe szolgáltatásokat,
lehetővé téve ezzel az adott szolgáltatások használatának egyszerűsítését,
és biztosítva, hogy elég kapacitás álljon rendelkezésre azok gyorsaságának
fenntartásához; elemzik az anonimizált adatokat, elősegítve ezzel, hogy
megértsük a felhasználók és online szolgáltatásaink különböző jellemzői
közötti összefüggések megértését, hogy ez által még jobbá tehessük
azokat.

Mi történik, ha nem fogadom el?
Ha úgy dönt, hogy nem fogadja el a sütiket, akkor előfordulhat, hogy honlapunk
bizonyos szolgáltatásai nem jelennek meg, vagy nem működnek megfelelően. Ez
korlátozza az oldalunkon elvégezhető tevékenységeket, valamint hatással lehet a
megjelenésre és a felhasználói élményre.
Példák az esetlegesen érintett szolgáltatásokra:
•
•
•
•

regisztráció lehetősége
az internetes oldal nyújtotta személyes élmény megvalósulása
videók megtekintése
beágyazott tartalom megtekintése

A honlapunk által elhelyezett sütik
weboldalunkon kétféle sütit használhatunk: „ideiglenes” („munkamenet sütiket”) vagy
„állandó sütiket” (beleértve a „személyre szabott sütiket” is – lásd lejjebb). Az ideiglenes
sütik addig maradnak eszközén, amíg el nem hagyja weboldalunkat, míg az állandó
sütik webes keresőjének beállításától függően hosszabb ideig, vagy egészen addig az
eszközén maradnak, amíg azokat manuálisan nem törli. A weboldalon alkalmazott
“Cookie”-k nyomkövetésre nem alkalmasak, kizárólag az oldal számára hozzáférhetőek
(úgynevezett session-id sütik) és csak a látogatás ideje alatt működnek, az oldal
elhagyását követően automatikusan törlődnek.
Elengedhetetlen munkamenet (session-id) sütik ismertetése
Ezek nélkülözhetetlenek a weboldalunkon történő navigáláshoz, weboldalunk
kulcsfontosságú funkcióinak működéséhez és a védett tartalmak eléréséhez. Ezek a
sütik az adatlapok kitöltéséhez szükséges információkat és esetenként az Ön által
kiválasztott nyelvet tárolják, és nem gyűjtenek Önről olyan információkat, melyekkel Önt
azonosítani lehetne, melyeket marketing célból fel lehetne használni, vagy amelyek
emlékeznének arra, milyen más weboldalakon járt. A honlap bezárása után e sütik
automatikusan törlődnek és a munkamenet lezárásra kerül.
Ha nem fogadja el ezeket sütiket, akkor a honlap, illetve annak egyes részei nem, vagy
hibásan jelenhetnek meg, lehetetlenné téve a honlap használatát.
Süti szabályzat
•

„cookiesAccepted“ -süti

Ez a süti a felhasználók süti-használattal kapcsolatos döntéséről tárol adatot. A süti azt
követően kerül elhelyezésre, hogy a felhasználó elfogadta („elfogadom”), vagy
elutasította („nem fogadom el”) a sütik használatát.

