Cookie nyilatkozat
A Danone-nál nyitott és átlátható módon szeretnénk használni a cookie-kat, illetve megosztani, hogy mit
jelent ez az Ön számára. Az általunk használt cookie-k egy része elengedhetetlen a weboldalunk
működőképességéhez, de vannak olyan cookie-k is, amelyeket kikapcsolhat vagy blokkolhat.
Arra törekszünk, hogy elegendő információt szolgáltassunk az általunk használt cookie-król annak
érdekében, hogy megalapozott döntést hozhasson a velünk megosztott információkról.
Ha további kérdése vagy megjegyzése van, forduljon hozzánk kapcsolatfelvételi oldalunkon keresztül.

Mik azok a cookie-k?
A cookie egy kisebb fájl, amelyet a számítógépére vagy a mobileszközére ment le. A cookie-nak egyedi
azonosítója van, így lehetővé teszi a webhely számára, hogy emlékezzen a műveletekre és
preferenciákra (például a helyre, a nyelvre, a betűméretre és más megjelenítési beállításokra) egy
bizonyos ideig. Így nem kell újra beírnia az információkat, amikor visszatér a weboldalra, vagy egyik
oldalról a másikra kerül. A cookie-k segítenek a böngészési élmény testre szabásában is.
Nem minden cookie tartalmaz személyes adatokat, de ha igen, akkor ezt az információt személyes
adatként kezeljük adatvédelmi szabályzatunknak megfelelően. A cookie-információkat is személyes
adatokként kezeljük, amennyiben a fiókhoz vagy egyéb kapcsolattartási adatokhoz kapcsolódnak.

A cookie-k fajtái
A cookie-knak kétféle kategóriája létezik: tartós cookie-k és munkamenet cookie-k. A tartós cookie-k az
eszközön maradnak, amíg manuálisan vagy automatikusan nem törlődnek. A munkamenet cookie-k
addig maradnak a készüléken, amíg bezárja a böngészőt, utána automatikusan törlődnek.

Miért használunk cookie-kat?
Általánosságban elmondható, hogy több oka lehet a cookie-k használatának:
•
•

•

•

Vannak cookie-k, amelyek feltétlenül szükségesek a weboldal működéséhez, és annak lehetővé
tételéhez, hogy az általunk kínált szolgáltatások igénybe vehesse;
Vannak cookie-k, amelyek adatokat gyűjtenek a weboldalunk használatával és annak
teljesítményével kapcsolatban. Ezt az információt felhasználva javítjuk online termékeinket és
szolgáltatásainkat;
Vannak cookie-k, amelyeket a weboldalunkon szerzett tapasztalatainak személyre szabásához és
optimalizálásához használunk. Ezen cookie-k információkat tárolnak felhasználói döntéseiről,
például a szövegméretről, a nyelvről és a képernyő felbontásáról.
Vannak cookie-k, melyeket harmadik felek helyeznek el a szolgáltatások továbbfejlesztése
érdekében (például a közösségi média cookie-k), vagy pedig hirdetési célból.

Az alábbiakban további információkat találhat a használt cookie-k típusairól.

Feltétlenül szükséges cookie-k
Ezen cookie-k szükségesek ahhoz, hogy megfelelően működő weboldalt nyújthassunk Önnek, lehetővé
téve az általunk kínált szolgáltatások igénybevételét.
Ha ezek a cookie-k le vannak tiltva, akkor nem fogja tudni használni a weboldalunkat.

Feltétlenül szükséges cookie-k listája
Cél

Összegyűjtött adat
típusa

Cookie neve

Meddig tárolódik a
cookie?

Elemző és teljesítményhez kapcsolódó cookie-k
Ezek a cookie-k segítenek a forgalmi minták mérésében annak meghatározásához, hogy mely
webhelyterületeket látogatták meg. Ezt használjuk arra, hogy kutassuk a látogatói szokásokat, illetve
javítsuk online termékeinket és szolgáltatásainkat. Az IP-címeket (vagyis az internetre felcsatlakozó
számítógépek elektronikus címét) is naplózhatjuk, hogy elemezzük a trendeket, kezeljük a weboldalt,
nyomon kövessük a felhasználók mozgását és széles körű demográfiai adatokat gyűjtsünk.
Ezek a cookie-k nem feltétlenül szükségesek a weboldalhoz, és elhelyezésük előtt beleegyezését kérjük.
Beleegyezését bármikor visszavonhatja.

Teljesítmény cookie-k listája
Cél

Ezek a Cookiek
lehetővé teszik a
Google Analytics
működését.
Továbbá
engedélyezik
statisztikai
információk
gyűjtését, úgy mint
oldalra látogatók
száma, böngésző
használat,
munkamenetidő. Ezt
az információt a
teljesítmény
nyomonkövetésére
használják és hogy
javítsák a fogyasztói
élményt a honlapon.

Összegyűjtött adat
típusa
Felhasználók
megkülönböztetése

Cookie neve
_ga

Meddig tárolódik a
cookie?
2 év

Felhasználók
megkülönböztetése

_gid

24 óra

Sebesség
szabályozására

_gat

1 perc

Személyre szabáshoz használt cookie-k
Ezek a cookie-k lehetővé teszik számunkra, hogy felismerjük a számítógépét, és minden alkalommal,
amikor meglátogatja a weboldalunkat, üdvözöljük Önt, regisztráció vagy bejelentkezés nélkül.
Ezek a cookie-k nem feltétlenül szükségesek a weboldalhoz, és elhelyezésük előtt beleegyezését kérjük.
Beleegyezését bármikor visszavonhatja.

Személyre szabáshoz használt cookie-k listája
Cél

Összegyűjtött adat
típusa

Meghatározása
annak, hogy a
JavaScript
engedélyezett vagy
nem a böngészőben

Egyszerű boolean
érték 1/0 –
JavaScript
engedélyezett vagy
sem

Cookie neve
(szükségünk van erre?)
has_js

Meddig tárolódik a
cookie?
A munkamenetidő
után jár le

Harmadik fél cookie-k
Ezek a cookie-k a honlapunkon harmadik felek által elhelyezett cookie-k. A cookie-k lehetővé teszik
számunkra, hogy személyre szabott hirdetéseket generáljunk más webhelyeken, amelyek olyan
információkon alapulnak, mint például a weboldalunkon lévő oldallátogatások. Webhelyeink harmadik
féltől származó szolgáltatásokhoz való cookie-kat is elhelyezhetnek, például közösségi médiához.
Nem adunk meg személyes adatokat olyan harmadik feleknek, akik cookie-kat helyeztek el
weboldalunkon. A harmadik felek azonban feltételezhetik, hogy azok a felhasználók, akik a
weboldalunkon megjelenített személyre szabott hirdetésekkel vagy tartalmakkal kapcsolatba lépnek
vagy rájuk kattintanak, egy olyan csoportba tartoznak, amelyre a hirdetés vagy a tartalom irányul. Nem
férünk hozzá és nem ellenőrizzük azokat a cookie-kat, illetve funkciókat, amelyeket a hirdetők és a
harmadik fél webhelyei használnak. Ezen harmadik feleknek az adatkezelési gyakorlatai nem tartoznak
az adatvédelmi szabályzat vagy a cookie-nyilatkozat hatálya alá. Kérjük, közvetlenül velük lépjen
kapcsolatba az adatvédelmi gyakorlatukat illetően.
Ezek a cookie-k nem feltétlenül szükségesek a weboldalhoz, és elhelyezésük előtt beleegyezését kérjük.
Beleegyezését bármikor visszavonhatja. További információk az alábbiakban.

Harmadik féltől származó cookie-k listája
Cél

Összegyűjtött adat
típusa

Cookie neve (szükségünk van
erre?)

Meddig tárolódik
a cookie?

Tag Commander,
amely egy
független Tag
Menedzsment
System, amely
engedélyezi a

Egyedi oldalak
látogatásának a
száma (egész
szám – 1-n)

TC_PAGES_VIEWED

1 hónap

Google Analytics
és más marketing
partner
működését.

A nem egyedi
oldallátogatások
száma szöveges
értékekkel: egy,
kettő vagy több
Ez a cookie
listázza azokat a
cookie
kategóriákat,
amelyeket
visszautasítottak.
Ez a cookie
lehetővé teszi,
hogy jelezze,
hogy van-e olyan
visszautasított
cookie kategória,
amelyet a
felhasználó
utasított vissza.

Analytic
information for 55

Információ az
oldallátogatásról

1 hónap
TC_NB_PAGES_VIEWED

TC_OPTOUT

TC_OPTOUT_categories

__55

90 nap

Az Ön preferenciái
Lehetőség van a cookie-k korlátozására vagy letiltására, vagy akár a cookie-k törlésére, amelyek már el
vannak helyezve az eszközre. Ha így tesz, előfordulhat, hogy nem tud hozzáférni webhelyünk egyes
részeihez, és azt gondolhatjuk, hogy még soha nem látogatott meg minket, ezért ismét megjelenhet a
Cookie-figyelmeztetés, és kérheti az Ön beleegyezését a cookie-k elhelyezéséhez.
A böngésző beállításainak módosításával is korlátozhatja vagy letilthatja a cookie-kat. Tekintse meg a
böngésző súgójában található releváns információkat, hogy megtudja, hogyan kezelje a cookiebeállításokat.

Kapcsolat
Ha további kérdése vagy megjegyzése van, forduljon hozzánk kapcsolatfelvételi oldalunkon keresztül.

