Cookie-kkal kapcsolatos nyilatkozat
Utasítások
Az átláthatóságra és a magánszemélyek adatvédelemmel kapcsolatos tájékoztatására vonatkozó új
jogszabályi követelményekre tekintettel a Danone igyekszik biztosítani, hogy a cookie-kkal
(websütikkel) kapcsolatban kiadott online nyilatkozatai egyfelől jogi szempontból megfelelőek,
másfelől könnyen érthetőek legyenek.
Jelen dokumentum a honlapokon elhelyezendő cookie-kkal kapcsolatos nyilatkozat mintaszövegét
tartalmazza, amely úgy került megfogalmazásra, hogy a különböző honlapokhoz, valamint a
honlapokon használt különböző típusú cookie-khoz lehessen igazítani. Felhívjuk rá figyelmét, hogy a
minta nem tartalmazza a cookie-k teljes listáját. Mielőtt az itt megadott minta alapján cookie
nyilatkozatot tenne közzé, feltétlenül ellenőrizze a holnapján vagy online felületén használt cookie -k
típusait.
A dokumentum számos egyéb utasítást és útmutatást is tartalmaz – ezek piros betűvel szerepelnek.
Módosítsa a dokumentum egyes részeit az útmutatásoknak megfelelően, majd törölje az utasításokat
és útmutatásokat tartalmazó piros szövegeket.
Amennyiben bármilyen további kérdése merül fel jelen dokumentummal kapcsolatban, szíveskedjék
felvenni a kapcsolatot az adatvédelemért felelős megfelelőségi tisztségviselővel.
Felhívjuk rá figyelmét, hogy ez a Cookie-kkal kapcsolatos nyilatkozati minta az Adatvédelemről és
az elektronikus kommunikációról szóló Európai Uniós rendelettervezet („ePrivacy rendelet) alapján
került összeállításra. A tervezett Rendeletet még nem véglegesítették, így az a jövőben még
módosulhat és kiegészülhet. Éppen ezért egyelőre nincs lehetőség a cookie -kkal kapcsolatos új
szabályok végérvényes magyarázatára, mindazonáltal jelen mintadokumentum a legutóbbi
változtatásokat is igyekszik tükrözni.
Utolsó frissítés dátuma:2018. május 24.

A Danone nyíltan és átlátható módon jár el a cookie-k kezelése és a cookie-kkal kapcsolatos
tájékoztatás terén. Az általunk használt cookie-k egy része alapvető fontosságú a honlapunk
működéséhez, mások használata azonban opcionális, illetve letiltható.
Igyekszünk elegendő információval szolgálni az általunk használt cookie-kat illetően, hogy ön
tájékozott döntést hozhasson azzal kapcsolatban, hogy milyen információkat kíván velünk
megosztani.
Ha bármilyen további kérdése vagy észrevétele van, szíveskedjék felvenni velünk a kapcsolatot az
alábbi e-mail címen: danoneinfo@danone.hu
Mik azok a cookie-k?
A cookie vagy más néven websüti a számítógépére vagy mobil eszközére lementett kisméretű fájl. Az
eszközhöz hozzárendelt egyedi azonosítóval rendelkezik, így lehetővé teszi a honlap számára, hogy
bizonyos ideig megjegyezze a felhasználó akcióit és preferenciáit (pl. a helyet, nyelvet, betűméretet
és a megjelenítéssel kapcsolatos egyéb választásokat). Ennek köszönhetően a felhasználónak nem
kell újra begépelnie az információkat, amikor visszatér a honlapra, vagy böngészés közben egyik
weboldalról a másikra navigál. A cookie-k a böngészési élmény személyre szabásában is segíthetnek.

A cookie-k nem feltétlenül tartalmaznak személyes információkat, de ahol igen, ott a Titoktartási
nyilatkozatunknak (link)megfelelő módon, személyes adatként kezeljük azokat. Abban az esetben is
személyes adatként kezeljük a cookie-k tartalmát, ha ezen tartalom a felhasználó fiókjával vagy egyéb
elérhetőségével kapcsolatos.
A cookie-k típusai
A cookie-k két fő kategóriába sorolhatók: tartós cookie-k és munkamenethez kapcsolódó (session)
cookie-k. A tartós cookie-k mindaddig rajta maradnak a felhasználó eszközén, amíg manuálisan vagy
automatikusan törlésre nem kerülnek. A munkamenetekhez kapcsolódó cookie-k csak a böngésző
bezárásáig maradnak az eszközön, akkor azonban automatikusan törlődnek.
Miért használunk cookie-kat?
A cookie-k többsége rendeltetésüktől függően az alábbi csoportok valamelyikébe tartozik:
•
•
•
•

A honlap működéséhez és az általunk nyújtott szolgáltatások igénybevételéhez feltétlenül
szükséges cookie-k;
A honlapunk használatával és teljesítményével kapcsolatos adatokat gyűjtő cookie -k. Ezeket
az információkat online termékeink és szolgáltatásaink javítására használjuk;
A honlapunkon elérhető felhasználói élmény személyre szabására és optimalizálására
használt cookie-k. Ezek a cookie-k a felhasználó választásaival (pl. szövegméret, nyelv,
képernyőfelbontás) kapcsolatos információkat tárolnak.
Harmadik felek által további szolgáltatások végett (pl. közösségi oldalak cookie-jai) vagy
reklámcéllal elhelyezett cookie-k.

Az általunk használt cookie-k típusaival kapcsolatban az alábbiakban talál bővebb tájékoztatást.
Feltétlenül szükséges cookie-k
Ezek a cookie-k nélkülözhetetlenek ahhoz, hogy honlapunk megfelelően működjön, és a felhasználó
igénybe vehesse szolgáltatásainkat.
Ha letiltja ezeket a cookie-kat, nem fogja tudni használni a honlapunkat.
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Elemzésekkel és teljesítménnyel kapcsolatos cookie-k
Ezek a cookie-k a forgalmi jellemzők mérésében és annak meghatározásában segítenek, hogy a
honlapunk mely részeit látogatták a felhasználók. Ennek alapján vizsgáljuk a látogató szokásait, hogy
azután fejleszteni tudjuk online termékeinket és szolgáltatásainkat. Az IP címeket (vagyis az
internetre kapcsolódó számítógépek elektronikus címeit) is naplózhatjuk a trendek elemzése, a
honlap működtetése, a felhasználói mozgások nyomon követése, valamint tágabb értelemben vett
demográfiai adatok gyűjtése céljából.
Ezek a cookie-k nem nélkülözhetetlenek a honlap működéséhez, ezért elhelyezésüket megelőzően
minden esetben kikérjük a hozzájárulását, melyet a későbbiekben bármikor visszavonhat. További
információ (Link cookie settings)
A teljesítménnyel kapcsolatos cookie-k listája
Cél

Elemzésekkel és
teljesítménnyel
kapcsolatos cookie
listája.

A gyűjtött adatok típusa
A Google Analytics a Google
elemző eszköze, amely abban
segít a weboldalak és
alkalmazások tulajdonosainak,
hogy pontosabb képet
kapjanak látogatóik
tevékenységeiről. A
szolgáltatás cookie-kat
használhat, hogy
információkat gyűjtsön és
jelentést készítsen a weboldal
használatára vonatkozó
statisztikai adatokból anélkül,
hogy egyénileg azonosítaná a
látogatókat a Google számára.
A Google Analytics által
használt fő cookie a „ ga”
cookie.
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Felhasználói preferenciák
Az eszközén elhelyezett cookie-k korlátozhatóak, letilthatóak vagy akár törölhetőek is. Ha emellett
dönt, elképzelhető, hogy nem tudja majd elérni honlapunk egyes részeit, mi pedig azt hihetjük, hogy
soha nem járt még az oldalunkon, ezért újra megjeleníthetjük a Cookie-kal kapcsolatos tájékoztatást
és ismételten a hozzájárulását kérhetjük a cookie-k elhelyezéséhez.
A cookie-k használata a böngésző beállításainak módosításával is korlátozható vagy letiltható.
Olvassa el a böngésző súgójában a cookie-kal kapcsolatos beállításokra vonatkozó információkat.

Hol érhet el bennünket?
Amennyiben bármilyen kérdése, megjegyzése vagy panasza merülne fel, kérjük, vegye fel velünk a
kapcsolatot az alábbi e-mail címünkön: danoneinfo@danone.hu

