Remarketing és cookie-k / „sütik” használata

A felhasználói élmény fokozása, a Thuasne Hungary Kft. webáruháza (med-pont.hu)
szolgáltatásaiban rejlő lehetőségek kiaknázása érdekében a Weboldalon tett látogatások
során egy vagy több cookie-t, másnéven cookie-t – azaz egy-egy karaktersorozatot
tartalmazó kis fájlt – helyez el Adatkezelő a látogató számítógépére. A cookie kis
adatcsomag, amely a kiszolgáló által meghatározott információtartalmat gyűjti, illetve
tárolja.

Mik is azok a cookie-k és mire használja őket a Thuasne Hungary Kft.?
A cookie-k olyan adatfájlok, amelyeket egy webszerver küld az Ön számítógépére, és
amelyet a számítógépe merevlemeze eltárol. Ezek az adatfájlok lehetővé teszik az Ön
Webáruházon történő böngészésére vonatkozó adatainak rögzítését (a megtekintett
oldalak, a megtekintés dátuma és ideje, a számítógép és a böngésző típusa,
internethozzáférés stb.), ami azt szolgálja, hogy a következő alkalommal, amikor
felkeresi a Webáruházat, könnyebben tudjon rajta böngészni, és az elvárásainak
megfelelő információkat nyújthassa a Webáruház.
Emellett a cookie-k lehetővé teszik a Webáruháznak, hogy online hirdetéseken keresztül,
különféle kereső alkalmazásokon, közösségi média platformokon és egyéb külső
szolgáltatók oldalain, illetve internetes webhelyeken olyan és ahhoz hasonló termékeket
és/vagy egyéb tartalmat ajánljon Önnek, ami iránt korábban kattintással már kifejezte
érdeklődését.

A cookie-k típusai:
a) Alapműködést biztosító cookie-k
Ezen cookie-k biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak
használatát,
használatáról.
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Ide tartozik például a cookie-kezelés elfogadásának státusza,

bejelentkezési módok és adatok megjegyzése, weboldal értesítési üzenetek
státusza és a csökkentett funkcionalitású Google Analytics kód.
b) Alapvető és felhasználást javító cookie-k
Weboldalunk fejlesztésének,

valamint a felhasználók számára biztosított

élmények javításának céljával olyan cookie-kat is használunk, melyek lehetővé
teszik számunkra, hogy információt gyűjtsünk azzal kapcsolatban, hogyan

használják látogatóink weboldalunkat. Ezek a cookie-k nem tudják Önt személy
szerint beazonosítani és IP címe is anonim módon kerül rögzítésre. Olyan
információkat gyűjtenek, mint pl. hogy melyik oldalt nézett meg a látogatónk, a
felhasználó a weboldal mely részére kattintott, hány oldalt keresett fel, milyen
hosszú volt az egyes munkamenetek megtekintési ideje, melyek voltak az
esetleges hibaüzenetek. Ilyen teljesítményt biztosító cookie-k a Google Analytics
cookie-jai is.
c) Célzó- és hirdetési cookie-k
Ezeknek a cookie-knak az a célja, hogy általuk még inkább az Önt érdeklő vagy az
Ön számára releváns hirdetések jelenjenek meg a weboldalakon. Ezek a cookie-k
nem tudják Önt személy szerint beazonosítani, IP címét viszont nem anonim
módon rögzítik. Olyan információkat gyűjtenek, mint pl. hogy melyik oldalt nézte
meg a látogatónk, a felhasználó a weboldal mely részére kattintott, hány oldalt
keresett fel, mindezt az Ön érdeklődésére számot tartó tartalmak megismerése
érdekében.

Az Adatkezelő által alkalmazott cookie-k:
•
•
•
•
•

Google Analytics cookie (_ga, _gat, _gid, collect)
Session cookie
Bejelentkezve marad (user_stay cookie)
Light Widget (_cfduid)
Facebook (_fbp, fr, tr)

Webanalitikai és hirdetés-kiszolgáló harmadik személyek által elhelyezett
cookie-k:
a) Google Analytics és Google Ads
A szolgáltatással kapcsolatos részletes tájékoztató a következő linken keresztül
érhető el: https://www.google.com/intl/hu/policies/privacy
b) Facebook
A szolgáltatással kapcsolatos részletes tájékoztató a következő linken érhető el:
https://www.facebook.com/help/cookies/
c) Light Widget
A szolgáltatással kapcsolatos részletes tájékoztató a következő linken érhető el:
https://support.cloudflare.com/hc/en-us/articles/200170156-What-does-theCloudflare-cfduid-cookie-do-

Hogyan ellenőrizheti, és hogyan tudja kikapcsolnia a cookie-kat?
Az adatkezelés időtartama – a cookie-k elfogadása esetén – cookie-től függően a
következő lehet: munkamenet végéig / 24 óráig / 12 hónapig / 26 hónapig.
Önnek lehetősége van böngészőjét beállítani úgy, hogy értesítse a

cookie-k

használatáról és adott esetben elutasíthassa azt. Amennyiben elutasítja a cookie-k
használatát, a Vállalat nem tudja garantálni, hogy a Webáruház látogatása optimális lesz,
előfordulhat, hogy egyes tartalmak és funkciók nem lesznek elérhetők. A Google által a
hirdetések

megjelenítéséhez

felhasznált

információkat
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szabályozni: http://www.google.com/settings/ads.

A legnépszerűbb böngészők cookie beállításairól az alábbi linkeken
tájékozódhat: Google Chrome, Firefox, Microsoft Internet Explorer, Microsoft Edge.
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