Cookie információk
A Biovéd 2005 Kft – www.fairandgreen.com oldalon a cookie-k használata a látogatók
kényelmét, az oldal használatának minőségét javítják, illetve statisztikai célokat szolgálnak. A
weboldal látogatásával hozzájárul a Cookie-k használatához is. Amennyiben nem szeretné,
hogy a weboldal Cookie-kat hozzon létre a számítógépén, kérjük, hagyja el azt, vagy
kapcsolja ki a Cookie-k engedélyezését a böngészője beállításaiban.
Mik azok a “cookie”-k?
A süti (eredeti nevén “cookie”) egy olyan kis adatcsomag, amit az internetes szolgáltatások a
böngészőben tárolnak el. A cookie-k bekapcsolása egyszerűbbé teszi a böngészést az
interneten. A cookie-k a megnyitott webhelyek által létrehozott fájlok, amelyek információkat
tárolnak, például a preferált nyelvet vagy a profiladatokat.
Az oldal a látogatók tevékenységeit a Google Analytics segítségével gyűjti, ehhez cookie-k
jönnek létre a számítógépén. Az adatgyűjtés anonim módon történik, személyes azonosításra
nem alkalmas. Az Analytics adatvédelmi szabályzatát és tájékoztatóját itt éri el:
https://support.google.com/analytics/answer/2838718?hl=hu
A cookie-k ezen kívül lehetőséget biztosítanak a weboldal tulajdonosának, hogy nyomon
kövesse a látogatási folyamatokat, és így a látogatási szokásokat figyelembe véve
fejleszthesse az oldal tartalmát. Ezek az információk veszélyt nem hordoznak, viszont
hozzájárulnak az Ön által látogatott weboldal fejlődéséhez. Ezen esetben személyes
azonosításra alkalmas adatok nem tárolódnak.
Oldalunk minél magasabb színvonalú működésének biztosítása és a felhasználói élmény
növelése érdekében weboldalunkon sütiket („cookie”) használunk. A cookiet számítógépéről
bármikor törölheti, illetve beállíthatja böngészőjét úgy, hogy a cookiek alkalmazását tiltsa. A
cookiek alkalmazásának tiltásával azonban tudomásul veszi, hogy cookie nélkül az oldal
működése nem lesz teljes értékű.
Cookie típusok jellemzői
Nélkülözhetetlen cookie-k / Funkcionális cookie-k
Ezek szükségesek az oldal funkcióinak biztosítására – például belépés, webshop kosár… stb.
A funkcionális cookiek tiltásával az oldal bizonyos funkciói nem fognak megfelelőképpen
működni.
Teljesítmény cookie-k
Az oldal használatáról gyűjtenek információt, illetve a felhasználó tevékenységéről.
Személyes azonosításra nem alkalmasak, de információt szolgáltatnak a böngésző típusáról, a
monitor felbontásáról, a weboldal bejárásának módjáról. Céljuk, hogy olyan adatokat
szolgáltassanak a weboldal tulajdonosának, amelyekkel az oldal működését, minőségét
javíthatják.
Reklámcélú cookie-k

Céljuk, hogy a weboldalon megjelenő reklámok minél inkább a látogató igényeihez és
érdeklődéséhez igazodjanak. Ilyen cookie-kat csak azok az oldalak szolgáltatnak, amiken
reklámok jelennek meg.
A cookie-k törlése
Minden modern böngésző engedélyezi a sütik beállításának a változtatását. A legtöbb
böngésző alapértelmezettként automatikusan elfogadja a sütiket, de ezek általában
megváltoztathatóak, hogy megakadályozza az automatikus elfogadást és minden alkalommal
felajánlja a választás lehetőségét, hogy szeretne vagy nem, sütiket engedélyezni. Felhívjuk
szíves figyelmét, hogy mivel a sütik célja weboldalunk használhatóságának megkönnyítése, a
cookie-k alkalmazásának megakadályozása vagy törlése által előfordulhat, hogy Ön nem lesz
képes weboldalunk funkcióinak teljes körű használatára, illetve hogy a weboldal a tervezettől
eltérően fog működni böngészőjében.
Cookiek tiltása
A cookie-kat a böngésző hozza létre, és tárolja, így a böngészőn belül van lehetőség a
tiltásukra. Azt viszont figyelembe kell venni, hogy a tiltott cookiekkal a megszokott
weboldalaknál megvan az esély, hogy nem fognak megfelelően működni.
A cookie-k letiltására vonatkozó információkat keresse a böngészője Súgójában.
•
•
•
•

Google Analytics tiltása böngésző pluginnel: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
Cookie-k tiltása Chrome böngészőben:
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=hu
Cookie-k tiltása Firefox böngészőben: https://support.mozilla.org/hu/kb/sutikengedelyezese-es-tiltasa-amit-weboldak-haszn
Cookie-k tiltása Internet Explorer böngészőben: http://windows.microsoft.com/huhu/windows-vista/block-or-allow-cookies

