Cookie policy
Honlapunkon sütiket (“cookie-kat”) használunk. A sütik az Ön számítógépén vagy mobil eszközén tárolt kisméretű információcsomagok. A sütik semmilyen személyes adatot nem tartalmaznak, és nem alkalmasak az
egyes felhasználók beazonosítására. A sütiknek sok esetben egy, az Ön eszközén tárolt, véletlenszerűen
generált számból álló egyedi azonosítója is van. A sütik között vannak olyanok, amelyek az internetes oldalon
tett látogatás végén lejárnak, míg mások hosszabb ideig a számítógépén maradnak.

A sütik típusai
Belső sütik
A belső sütiket a meglátogatott internetes oldal helyezi el, és kizárólag az adott oldal tudja olvasni.
Külső sütik
A külső sütiket különböző szolgáltatásokat nyújtó más szervezetek helyezik el. A Henkel például külső analitikai
szolgáltatásokat vesz igénybe, és az ezeket nyújtó szolgáltatók az általuk elhelyezett sütik révén tudnak adatot szolgáltatni az oldal és részeinek látogatottságával kapcsolatban. A meglátogatott internetes oldalakon beágyazott
tartalom is lehet (például a YouTube-ról), és előfordulhat, hogy ezek az internetes oldalak saját sütiket helyeznek el.

Miért célszerű engedélyeznem a sütik használatát?
A sütik információit az Önnek nyújtott szolgáltatások javítására használjuk fel.
Például: mérik, hogy adott idő szerint hányan vesznek igénybe szolgáltatásokat, lehetővé téve ezzel az adott szolgáltatások használatának egyszerűsítését, és biztosítva, hogy elég kapacitás álljon rendelkezésre azok gyorsaságának fenntartásához; elemzik az anonimizált adatokat, elősegítve ezzel, hogy megértsük a felhasználók és online
szolgáltatásaink különböző jellemzői közötti összefüggések megértését, hogy ez által még jobbá tehessük azokat.

A Honlap által elhelyezett sütik
• „cookiesAccepted“ -süti
Ez a süti a felhasználók süti-használattal kapcsolatos döntéséről tárol adatot. A süti azt követően kerül elhelyezésre, hogy a felhasználó elfogadta („elfogadom”), vagy elutasította („nem fogadom el”) a sütik használatát.
Egyéb
iFrames, JavaScript stb. technológiák alkalmazásával a felsoroltak mellett további belső, illetve külső sütik is
előfordulhatnak a honlapunkon beágyazott (külső) tartalmakban. A sütik használatának engedélyezésével a felhasználó az ilyen tartalmak süti-használatát is elfogadja. A Weboldal nem gyakorol ellenőrzést a külső sütik felett,
és nem vállal felelősséget azokért. Kérjük, további tudnivalókért keresse fel az adott harmadik fél internetes oldalát.

