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

Cookie kibocsátó neve

catAccCookies
wordpress_logged_in
wordpress_test_cookie
wp-settings-time-1
wp-settings-1

Cookie consent plugin
WordPress
WordPress
WordPress
WordPress

Meddig tárolódik a
cookie?
30 napig
A honlap bezárásáig
A honlap bezárásáig
A honlap bezárásáig
A honlap bezárásáig

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. Egyes böngészők
beállításai eltérőek lehetnek. Tekintse meg böngészője súgójában található releváns információkat, hogy
megtudja, hogyan kezelje a cookie-beállításokat.

•
•
•
•
•

https://support.mozilla.org/en-US/kb/clear-cookies-and-site-data-firefox
https://support.microsoft.com/en-gb/help/278835/how-to-delete-cookie-files-in-internetexplorer
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en
https://support.apple.com/en-gb/guide/safari/manage-cookies-and-website-datasfri11471/mac
https://help.opera.com/en/presto/browser-behavior/

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

