A MEDVE WEBOLDAL COOKIE-KRA VONATKOZÓ IRÁNYELVE
Hatály
A Savencia Fromage & Dairy Hungary Zrt. arra törekszik hogy az Ön - weblapjainkkal
kapcsolatos - online élményét és interakcióját a lehető legnagyobb mértékben tájékoztatóvá,
tárgyhoz tartozóvá és támogatóvá tegyék. E cél elérésének egyik módja a cookie-k, vagy
hasonló eljárások használata, amelyek az Ön weblapunkra való látogatásáról az Ön
számítógépén tárolnak információkat. Úgy érezzük, nagyon fontos, hogy tudja,
milyen cookie-kat használ weblapunk és milyen célból. Ez segít megvédeni az Ön
magánélethez fűződő jogait, miközben a lehető legnagyobb mértékben biztosítja weblapunk
felhasználóbarát jellegét. Az alábbiakban a weblapunk által, illetve révén használt cookiekról, valamint felhasználásuk céljairól olvashat. A jelen irányelv nyilatkozat az Ön
magánélethez fűződő jogairól és a cookie-k általunk történő felhasználásáról, és nem
szerződés, illetve megállapodás.
Mik azok a cookie-k?
Egy cookie (süti) olyan apró adat file, amely egyes weblapok látogatása alkalmával az Ön
számítógépén a web böngészőn belül tárolásra kerül. Egy cookie nem elkülönülten
tartalmaz, illetve gyűjt információkat, hanem amikor egy szerver a web böngészőn keresztül
leolvassa; felhasználóbarátabb szolgáltatás elősegítése – pl. hibák felderítése érdekében –
adhat információkat. A cookie-kat a szükségesnél tovább nem őrizzük meg.
Weblapjaink teljes körű használatához Önnek lehetővé kell tennie a cookie-k használatát.
Amennyiben nem kívánja lehetővé tenni a cookie-k használatát, akkor is böngészhet az
oldalon, azonban az oldal egyes jellemzői korlátozottá válhatnak.
A jelen tájékoztatást arra való törekvéseink keretében nyújtjuk, hogy betartsuk a legújabb
jogszabályi előírásokat, és biztosítsuk, hogy nyíltan, őszintén és világosan beszélünk a cookiekról és a magánélethez fűződő jogokról. A magánélethez fűződő jogokról való bővebb
tájékozódás érdekében, kérjük, tanulmányozza OMNIA Adatvédelmi szabályzatunkat!
Hogyan használjuk a cookie-kat?
Ön a weblapunkra tett látogatásáról létrejövő, különböző típusú cookie-k jelenlétét
észlelheti. Négyféle cookie-t használunk:
•
•
•
•

Funkcionális cookie-kat;
Analitikai cookie-kat;
Hirdetési cookie-kat;
Közösségi oldal cookie-kat.

Funkcionális cookie-k
E cookie-kra azért van szükség, hogy lehetővé lehessen tenni a JDE weblapján (lapjain) való
szörfölést, valamint a weblap funkcióinak igénybevételét – pl. a weblap védett területeihez

való hozzáférést. E cookie-k nélkül e funkciók – többek között a vásárlási kosarak és az
elektronikus fizetés – nem lehetségesek. Weblapunk a cookie-kat az alábbi célokra használja:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Felhasználók hitelesítése biztonságos bejelentkezéshez;
Azon termékek megjegyzése, amelyeket Ön vásárlási kosarába tesz online vásárlás
során;
Azon információk megjegyzése, amiket a különböző oldalakra beír fizetéskor, vagy
megrendeléskor, hogy Önnek ne kelljen ismételten beírnia az összes adatát;
részt vesz valamilyen promócióban, rendezvényen, versenyen vagy online fórumon;
Információk továbbadása egyik oldalról a következő oldalra, például, amikor egy
hosszú felmérést kell kitölteni, vagy egy online megrendeléshez Önnek nagyszámú
adatot kell beírnia;
Preferenciák tárolása: pl. nyelv, helyszín, a feltüntetendő keresési eredmények
száma, stb.;
Az optimális videoképernyő beállítások tárolása, pl. buffer méret, valamint az Ön
képernyőjének felbontási adatai;
Az ön böngésző beállításainak leolvasása, hogy weblapunkat optimálisan tudjuk
megjeleníteni a képernyőjén;
Weblapunkkal és szolgáltatásainkkal való visszaélések helyének megállapítása,
például több egymást követő sikertelen bejelentkezési kísérlet rögzítése révén;
A weblap egyenletes terhelése, hogy továbbra is hozzáférhető maradjon;
A bejelentkezési adatok tárolása lehetőségének felajánlása, hogy Önnek ne kelljen
minden alkalommal megadnia őket;
Lehetővé tenni a weblapunkra való reagálást.

Analitikai cookie-k
E cookie-k a weblapjaink látogatóinak szörfölési viselkedéséről gyűjtenek információkat, pl.
arról, hogy mely oldalakat látogatják gyakran, és kapnak-e a látogatók hibaüzenetet. Ennek
segítségével a weblap szerkezetét, navigálását és tartalmát a lehető legfelhasználóbarátabbá
tudjuk tenni. A statisztikai adatokat és egyéb jelentéseket nem kapcsoljuk egyénekhez.
A cookie-kat az alábbi célokra használjuk:
•
•
•

A weboldalainkra látogatók számának nyomon követése;
Az egyes látogatók által a weboldalainkon töltött időtartam nyomon követése;
Annak megállapítása, milyen sorrendben látogatja meg egy látogató a weblapunk
különböző oldalait;
• Annak felmérése, hogy weblapunk mely részeit kell fejleszteni;
• A weblap optimalizálása.
Igénybe vehetünk szoftvereket – pl. Google Analytics – az oldalak használatának, az oldalak
közötti interakciók és a weblapjainkon végigjárt útvonalak elemzése érdekében. Ezeket
általában „weblap metriká”-nak, illetve ‘analitiká’-nak nevezik.
A Google Analytics olyan web elemzési szolgáltatás, amelyet Google Inc. (Google) ajánl fel. A
Google Analytics a cookie-kat a weblap - felhasználók által történő - felhasználásának az
elemzésére veszi igénybe. A Google összesített statisztikai adatokat használ ahhoz, hogy a
JDE számára betekintést nyújtson arról, milyen módon használják a felhasználók a weblapot.

A Holland Adatvédelmi Felügyelet iránymutatásai alapján a Google Analytics-t
adatvédelembarátabbá tettük az alábbiak révén:
•

Annak biztosítása, hogy rendelkezünk a Google-lel fennálló „Adatkezelési
szerződéssel”;
Az IP címek anonimizálásának aktiválása a Google Analytics-ben;
Annak biztosítása, hogy az adatok nem kerülnek a Google részére átadásra.

•
•
•
A Google ezeket az adatokat csak akkor adhatja meg harmadik személyek részére, ha a
Google számára ezt törvény írja elő, vagy amennyiben ezeket az adatokat harmadik
személyek a Google nevében kezelik.
Hirdetési cookie-k
Az a célunk, hogy a weblapunkra látogatók részére a lehető legnagyobb mértékben a
számukra releváns információkat nyújtsunk. Ezért arra törekszünk, hogy a weblapunkat a
lehető legnagyobb mértékben minden egyes látogató igényeihez igazítsuk. Ezt nem csak a
weblapunk tartalma, hanem a bemutatott hirdetések révén is tesszük.
Ahhoz, hogy az igényekhez való igazítás lehetővé válhasson, megpróbálunk képet alkotni az
Ön valószínű érdeklődési köreiről azon JDE weblapok alapján, amelyeket Ön meglátogat,
annak érdekében, hogy szegmentált profilt lehessen kialakítani. Ezen érdeklődési körök
alapján aztán a weblapunk tartalmát és hirdetéseit különböző ügyfélcsoportok igényeihez
igazítjuk.
A cookie-kat az alábbi célokra használjuk:
•
•
•
•
•
•
•
•

annak nyomon követése, hogy mely hirdetések lettek már Önnek bemutatva, hogy
ne mindig ugyanazokat lássa;
annak nyomon követése, hogy hány látogató klikkel a hirdetésre;
annak nyomon követése, hogy hány rendelés kerül leadásra a hirdetés révén;
a weblapok rögzítik az Ön látogatását, és ennek eredményeként felmérik az Ön
érdeklődési köreit;
annak ellenőrzése, hogy Ön ráklikkelt-e egy hirdetésre;
az Ön szörfölési viselkedésére vonatkozó – a többi weblap részére továbbadandó információk;
harmadik személy szolgáltatások igénybe vétele hirdetéseknek az Ön részére történő
bemutatása céljából;
érdekesebb hirdetések bemutatása az Ön közösségi oldal használata alapján.

Akkor is, ha ilyen cookie-k nem kerülnek felhasználásra, kérjük, vegye figyelembe, hogy
weblapunkon hirdetéseket fog kapni; azonban ezek a hirdetések nem lesznek az Ön
érdeklődési köreire szabottak. E hirdetések – például – módosíthatóak a weblap tartalma
szerint. Ezt a fajta tartalomhoz kapcsolt internetes hirdetést összehasonlíthatja a televíziós
hirdetésekkel. Ha – mondjuk – Ön egy főzőműsort néz a tévében, gyakran fog főzési
termékekkel kapcsolatos hirdetéseket látni a hirdetési szünetekben, amíg a műsor tart.

Harmadik személyek, amelyek a weblapunkon keresztül állítanak be cookie-kat, ilyen módon
szintén az Ön érdeklődési köreit próbálják kideríteni. Ebben az esetben az aktuális weblap
látogatásával kapcsolatos információk összekapcsolódhatnak a nem a mi weblapunkra való
korábbi látogatásokra vonatkozó információkkal.
Közösségi oldal cookie-k
Azok a cikkek, képek és videók, amelyeket Ön a weblapunkon néz meg, néhány nyomógomb
segítségével megoszthatóak és lájkolhatóak a közösségi oldalak révén. A közösségi oldalak
működtetőitől származó cookie-k arra szolgálnak, hogy e nyomógombok funkcionálni
tudjanak, és így felismerjék Önt, amikor meg kíván osztani egy cikket vagy videót. E cookie-k
lehetővé teszik:
a kiválasztott közösségi oldal bejelentkezett felhasználói számára, hogy közvetlenül
megosszanak és lájkoljanak a weblapunkról származó bizonyos tartalmakat.
E közösségi oldalak működtetői a saját céljaikra is gyűjthetik az Ön személyes adatait. A
Savencia Fromage & Dairy Hungary Zrt.-nek nincs befolyása arra, hogy e közösségi oldalak
működtetői hogyan használják fel az Ön személyes adatait. A közösségi oldalak működtetői
által beállított cookie-kra és az általuk esetleg gyűjtött adatokra vonatkozó további
tájékozódás érdekében, kérjük, tanulmányozza a közösségi oldalak működtetői által tett
adatvédelmi nyilatkozatokat. Az alábbiakban felsoroljuk azon fő közösségi oldalak
adatvédelmi nyilatkozatait, amelyeket a Savencia Fromage & Dairy Hungary Zrt. leginkább
igénybe vesz:
• Facebook
• Google+
• Twitter
• Pinterest
• YouTube
Az Ön választási lehetőségei
A Savencia Fromage & Dairy Hungary Zrt. akkor helyez el funkcionális és analitikai cookie-kat,
amikor Ön felderíti a weblapunkat. A Savencia Fromage & Dairy Hungary Zrt. kizárólag az Ön
hozzájárulásának megadását követően helyez el olyan cookie-kat (Hirdetési és Közösségi
oldal cookie-kat), amelyek nem szükségesek a weblap többi funkciójának a szolgáltatásához.
Hogyan ellenőrizhetők a cookie-k
Ön tetszése szerint ellenőrizheti és-vagy törölheti a cookie-kat – részletekért lásd:
aboutcookies.org. Ön törölheti a számítógépén már meglévő összes cookie-t, és a legtöbb
böngészőt beállíthatja úgy, hogy megakadályozzák a cookie-k elhelyezését. Ha azonban így
tesz, esetleg manuálisan kell beállítania egyes preferenciákat minden egyes alkalommal,
amikor ellátogat egy weblapra, egyes szolgáltatások illetve funkciók pedig esetleg nem
működnek.
Az irányelv változásai

A jelen Savencia Cookie-kra vonatkozó irányelvet időről-időre megváltoztathatjuk. Ezért arra
buzdítjuk Önt, hogy a jelen irányelvet folyamatosan tanulmányozza. A jelen irányelv utoljára
2019.xx.xx-án lett módosítva.
Kérdések és visszajelzés
A cookiek-kal, illetve adatvédelemmel kapcsolatos kérdéseit, és megjegyzéseit a következő
címre küldje: medvematrica@pannontej.com5

