A www.medexpressz.hu webáruház süti (cookie) kezelése

A http://www.medexpressz.hu webáruház sütiket használ az oldal működ(tet)ése, használatának
megkönnyítése, valamint a weboldalon végzett tevékenység nyomon követése és a személyre
szabott ajánlatok megjelenítése érdekében.
A cookie (magyarul „süti”) egy olyan kisméretű adatcsomag, amit az internetes szolgáltatások a
böngészőben tárolnak azért, hogy a honlap hatékony és modern felhasználói élményt tudjon
nyújtani.
A felhasznált süti fájlok nem károsak ezért javasoljuk, hogy ne kapcsolják ki azokat a böngészőikben.
Amikor először látogatja meg a http://www.medexpressz.hu webáruházat választhat, hogy


az „Elfogadom a sütibeállításokat” -ra kattintva hozzájárul az általunk javasolt cookiebeállítások használatához
vagy



a „Módosítom a sütibeállításokat” -ra kattintva kijelöli, hogy mely cookie-k használatához
járul hozzá.

Ez a választás az oldal jobb alsó részén található „Cookie-k használatával kapcsolatos hozzájárulás
visszavonása” gombra kattintva bármikor visszavonható.
Amennyiben nem fogadja el az összes cookie használatát, akkor bizonyos funkciók nem lesznek
elérhetőek az Ön számára.
A http://www.medexpressz.hu az alábbi cookie-kat használja:


Alapvető, működéshez szükséges sütik
Ebbe a csoportba tartoznak az online áruház működ(tet)éséhez elengedhetetlenül és
alapvetően szükséges sütik: pl. a felhasználó által rögzített adatokat tároló, hitelesítési,
munkamenet, és a felhasználó központú biztonsági sütik. Ezek nélkül a webáruház nem
működik megfelelően. Ezen típusú cookie-k élettartama kizárólag a munkamenet idejére
korlátozódik.
A Felhasználó http://www.medexpressz.hu-n tett látogatása során automatikusan
begyűjthető a látogatására vonatkozó adatok: azon honlap domain neve, amelyről a
Felhasználót a Weboldalra átirányították, a kereső, az operációs rendszer típusa, az IP cím, a
Felhasználó azonosító, valamint egyéb információk, amiket a http protokoll továbbít.



Statisztikai / kényelmi célú sütik
Ezek a sütik a weboldalak használatáról, az oldalakon folytatott viselkedésről nyújtanak
elemzési, statisztika célú információkat, amik segítségével lehetséges a szolgáltatás
továbbfejlesztése. Céljuk a webáruház használatáról való információszerzés, valamint a
weboldalon végzett tevékenység nyomon követése, és a böngészési élmény javítása.
Honlapunk a Szolgáltatás megfelelő működtetésének biztosítása, a honlap-látogatottsági
adatok, és a felhasználói érdeklődés megismerésének céljából Google Analytics mérési
rendszert használ. Az így kapott adatokat adatkezelő semmilyen olyan más adathoz nem köti,
amely alapján a felhasználó személye azonosítható lenne.

o



Google Analytics
Ebben az esetben a Google Analytics olyan sütijeit is tároljuk, amelyek használata
során az IP-címek nem kerülnek anonimizálásra. A Google Analytics sütikkel
kapcsolatos további tudnivalók érdekében kérjük, kattintson a:
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookieusage oldalra.

Reklám célú sütik
Azok a sütik tartoznak ide, amelyek célja vagy funkciója túlmutat a weboldal működésén.
Céljuk a felhasználók weboldalon mutatott viselkedésének, elemzések és reklámok
lehetőségének a biztosítása, pl. Google Analytics, Google AdWords, Facebook hirdetéseken
keresztül. Céljuk a webáruház használatáról való információszerzés valamint a weboldalon
végzettevékenység nyomon követésén felül a felhasználók megkülönböztetése és a célzott
hirdetések elhelyezése.
o

Google Adwords, Google Analytics, Youtube
A szolgáltatással kapcsolatos részletes tájékoztató a következő linken érhető el:
https://www.google.com/intl/hu/policies/privacy

o

Doubleclick
A szolgáltatással kapcsolatos részletes tájékoztató a következő linken érhető el:
https://policies.google.com/technologies/types?hl=hu

o

Facebook
A szolgáltatással kapcsolatos részletes tájékoztató a következő linken érhető el:
https://www.facebook.com/help/cookies/

A cookie-k törléséről bővebb tájékoztatást az alábbi linkeken találhat:
Chrome:
https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=hu
Edge:
https://support.microsoft.com/hu-hu/help/4027947/windows-delete-cookies
Mozilla Firefox:
https://support.mozilla.org/hu/kb/weboldalak-altal-elhelyezett-sutik-torlese-szamito
Internet Explorer:
https://support.microsoft.com/hu-hu/help/17442/windows-internet-explorer-delete-managecookies#ie=ie-11
Safari:
https://support.apple.com/hu-hu/HT201265
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