Cookie-k használatának irányelve
Mi a cookie?
A cookie (süti) a számítógépünk böngészőjében bizonyos weboldalak felkeresése során
keletkező kicsi adatfájl. A cookie nem tartalmaz vagy gyűjt önálló információkat, hanem amikor
a szerver webböngészőn át leolvassa, regisztrációval, az adatok közötti felhasználói
preferenciákkal, hibakereséssel, ill. statisztikai adatok gyűjtésével nyújthat információt a
felhasználóbarát szolgáltatás elősegítéséhez. A cookie nem teszi tönkre a számítógépet és
nem ment el személyes azonosításra alkalmas adatokat az adott oldal használata során.
További információk állnak rendelkezésre a cookie-k használatáról ezen a címen: Hogyan
használjuk a cookie-kat. Weboldalaink teljes kihasználásához szükség van a cookie-kra. Ha
az összes beépített cookie-t le kívánjuk tiltani, valószínűleg még böngészhetünk a webhelyen,
azonban bizonyos képességei inaktiválódhatnak. A legtöbb böngésző (pl. az Internet
Explorer, Mozilla Firefox, Safari és a Google Chrome) automatikusan engedélyezi a cookiekat. A használt böngésző beállításainak módosításával mi dönthetjük el, hogy a cookie-kat
engedélyezzük-e számítógépünkön, és milyen mértékben. A Cookie-k kezelése ismerteti,
hogy hogyan ellenőrizhetjük és módosíthatjuk cookie-beállításainkat. Kérjük, vegyék
figyelembe, hogy ha semmilyen módosítást nem végeznek, ez azt jelenti, hogy elfogadják a
böngésző alapbeállításait és egyetértenek a cookie-k működésével. Amennyiben nem értenek
egyet, szíveskedjenek módosítani böngészőjük beállításait és korlátozzák vagy tiltsák le a
cookie-kat.
Ez a tájékoztató azt az erőfeszítésünket szolgálja, hogy megfeleljünk az aktuális
jogszabályoknak és nyíltan, tisztességesen és egyértelműen gondoskodjunk a felhasználók
adatvédelméről. További információkat Adatvédelmi politikánkban találnak.
Hogyan használjuk a cookie-kat
Valószínűleg észreveszik, hogy különböző típusú cookie-k generálódnak, ha meglátogatják
ezt a webhelyet. Mi három fajta cookie-t használunk:
-

Tranzakciós cookie-k, amelyek minden látogatás után automatikusan törlődnek.

-

Állandó cookie-k, amelyek az oldal többszöri meglátogatása során is megmaradnak.

-

Külső cookie-k, amelyeket a saját oldalunkba beágyazott vagy a kattintással
felkeresett partner-webhelyek használnak.

Állandó cookie-k
Ezek segítenek felismerni az oldal visszatérő névtelen látogatóit. Egy névtelen,
véletlenszerűen generált azonosító alkalmazásával egy rekord hozható létre a konkrét
böngészési adatokból arról, hogy Ön hogyan kerül a webhelyre, milyen oldalakat néz meg,
milyen opciókat választ, és milyen útvonalat követ a webhelyen belül. Ezeknek az
információknak a nyomonkövetésével fejleszthetjük tovább a webhelyet, javíthatjuk ki a
hibákat és bővíthetjük a tartalmat.

Adobe SiteCatalyst szoftvert alkalmazunk az oldalak használata, az oldalak közötti
interakciók, valamint a webhelyünkön keresztül használt útvonalak elemzésére. Ezeket
‘webhely metrikáknak’ vagy ‘analitikáknak’ nevezzük. A feldolgozás során nem rögzítünk
semmilyen személyes adatot.
Külső cookie-k
Ha felkeresi weboldalainkat, találkozhat olyan cookie-kkal, amelyek nem a Mondelez
International-re vonatkoznak. Ha olyan weboldalon folytat böngészést, amely beágyazott
tartalmat kínál pl. a Facebook-ról vagy a YouTube-ról, lehet, hogy ezekről a webhelyekről is
kap cookie-kat. Mi nem szabályozzuk ezeknek a cookie-knak a generálását, így azt
tanácsoljuk, hogy az adott külső weboldalakon keressenek további információkat az általuk
alkalmazott cookie-król és azok kezeléséről.
A cookie-k kezelése
A cookie-k engedélyezése vagy letiltása
Ha Ön nem ismeri az Internet-kapcsolathoz használt webböngésző típusát és verzióját,
kattintson a ‘Súgó’-ra böngészőablaka felső részén, majd a ‘Témák’-ra, és megjelenik a
keresett információ.
Internet Explorer
Microsoft Internet Explorer 6.0, 7.0, 8.0
Kattintson az ‘Eszközök’ opcióra böngészőablaka felső részén és válassza az ‘Internet
opciók’-at, majd kattintson az ‘Adatvédelem’ fülre. Győződjön meg arról, hogy adatvédelme
közepesre vagy az alatti szintre van beállítva, ami engedélyezi a cookie-kat az Ön
böngészőjén. A közepesnél magasabb adatvédelmi szint tiltja a cookie-kat.
Google Chrome (legújabb verzió)
Kattintson a fogaskerék ikonra böngészőablaka jobb felső részén és válassza a ‘Beállítások’at. Kattintson a ‘Bővített beállítások megjelenítése’ opcióra az alján és keresse meg az
‘Adatvédelem’ pontot. Kattintson a ‘Tartalom beállítások’-ra és a tetején a 'cookie-k' ponton
belül válassza a ‘helyi adatok beállításának engedélyezése’ pontot a cookie-k
engedélyezéséhez. A cookie-k letiltásához használja a ‘Webhelyek blokkolása minden
adatbeállítás ellen’, ‘Blokkolja a külső cookie-kat és webhely-adatokat’ és a ‘Törölje a cookiekat és más oldalakat és bővítményeket, amikor bezárom a böngészőmet’ opciókat.
Mozilla Firefox
Kattintson az ‘Eszközök’-re böngészőablaka felső részén és válassza az ‘Opciók’-at. Ezután
válassza az Adatvédelem ikont a megjelenő doboz felső részén. Állítsa be a ‘Webhelyekről
jövő cookie-k elfogadása’ opciót a cookie-k engedélyezéséhez. Ha le kívánja tiltani a cookiekat, ne pipálja ki ezt a mezőt.
Safari
Kattintson a fogaskerék ikonra böngészőablaka jobb felső részén és válassza a

‘Preferenciák’-at. Kattintson az ‘Adatvédelem’ ikonra a megjelenő doboz felső részén.
Használja a ‘Blokkolja a külső és reklám cookie-kat’ opciót. Ha teljesen le kívánja tiltani a
cookie-kat, állítsa be a ‘Soha’ dobozt.

