COOKIE NYILATKOZAT
Szeretné módosítani a cookie beállításait? Kattintson ide!
A Danone küldetése, hogy termékeinken keresztül a lehető legtöbb ember számára hozzájáruljon az
egészséges életvitel kialakításához, összhangban víziónkkal – Danone, Egy Bolygó.
A termékeinken keresztüli egészség megteremtése nem csak az egészségesebb termékeken és az
egészségesebb életvitel előmozdításán múlik. Küldetésünk azt is megköveteli, hogy saját üzleti
gyakorlatunk segítsen egy egészségesebb jövő felépítésében. A fogyasztóink és partnereink iránti
bizalom fenntartása és kiépítése kulcsfontosságú ahhoz, hogy teljesíthessük küldetésünket. A bizalom
megőrzésének egyik módja az, ha gondoskodunk arról, hogy felelősségteljesen kommunikáljunk
fogyasztóinkkal.
A Danone tudja, hogy Ön törődik azzal, hogyan használják fel személyes adatait, és ismerjük az Ön
adatainak védelmének fontosságát. Ezért a következő alapelvek mellett köteleztük el magunkat:
• Elkötelezettek vagyunk amellett, hogy az Ön személyes adatainak felhasználási módja átlátható
legyen;
• Adatait csak meghatározott célokra használjuk fel, amelyeket megosztunk Önnel és/vagy
amelyekhez Ön hozzájárult;
• Célunk, hogy a lehető legkevesebb személyes adatot gyűjtsünk, dolgozzuk fel és használjunk fel;
• Amikor az Ön személyes adatait gyűjtjük, arra törekszünk, hogy azokat a lehető legmegfelelőbb
körülmények között, naprakészen és biztonságban tartsuk;
• Ha az általunk gyűjtött személyes adatokra már nincs szükség semmilyen célból, és a törvény nem
kötelezi a megőrzésüket, mindent megteszünk azok haladéktalan törlése, megsemmisítése vagy az
azonosítás végleges megszüntetése érdekében;
• Az Ön személyes adatait nem osztjuk meg, adjuk el, adjuk bérbe vagy adjuk ki a jelen Adatvédelmi
nyilatkozatban leírtakon felül.
Az adatvédelmi gyakorlatunkkal kapcsolatos további információkért látogasson el a [link] webhelyre.
KIK VAGYUNK?
A Danone Kft. üzemelteti ezt a webhelyet az Ön területén. Adatvédelmi szabályzatunk kifejti, hogyan
gyűjtünk és használunk információkat Öntől és Önről, amikor meglátogatja ezt a webhelyet. [link] Ez
a cookie-szabályzat részletesebben ismerteti, hogyan használjuk mi és bizonyos harmadik felek a
cookie-kat és egyéb hasonló technológiákat a weboldalon, valamint az Ön által ezekkel kapcsolatos
döntési lehetőségeit. Elérhetőségeinkért tekintse meg a „Kapcsolatfelvétel” részt.
A Danone több különböző márkát és terméket képvisel. További információért a Danone-ról és az
általa képviselt márkákról látogasson el a https://danone.hu/ webhelyre.

MIK AZOK A COOKIE-K?

A cookie egy kisebb fájl, amelyet a számítógépére vagy a mobileszközére ment
le. A cookie-nak egyedi azonosítója van, így lehetővé teszi a webhely számára,
hogy emlékezzen a műveletekre és preferenciákra (például a helyre, a nyelvre, a
betűméretre és más megjelenítési beállításokra) egy bizonyos ideig. Így nem kell
újra beírnia az információkat, amikor visszatér a weboldalra, vagy egyik oldalról a
másikra kerül. A cookie-k segítenek a böngészési élmény testre szabásában is.
Nem minden cookie tartalmaz személyes adatokat, de ha igen, akkor ezt az
információt személyes adatként kezeljük [link] megfelelően. A cookieinformációkat is személyes adatokként kezeljük, amennyiben a fiókhoz vagy
egyéb kapcsolattartási adatokhoz kapcsolódnak.
A COOKIE-K FAJTÁI
A cookie-knak kétféle kategóriája létezik: tartós cookie-k és munkamenet cookiek. A tartós cookie-k az eszközön maradnak, amíg manuálisan vagy automatikusan
nem törlődnek. A munkamenet cookie-k addig maradnak a készüléken, amíg
bezárja a böngészőt, utána automatikusan törlődnek.
MIÉRT HASZNÁLUNK COOKIE-KAT?
Általánosságban elmondható, hogy több oka lehet a cookie-k használatának:
● Vannak cookie-k, amelyek feltétlenül szükségesek a weboldal működéséhez,
és annak lehetővé tételéhez, hogy az általunk kínált szolgáltatások igénybe
vehesse;
● Vannak cookie-k, amelyek adatokat gyűjtenek a weboldalunk használatával és
annak teljesítményével kapcsolatban. Ezt az információt felhasználva javítjuk
online termékeinket és szolgáltatásainkat;
● Vannak cookie-k, amelyeket a weboldalunkon szerzett tapasztalatainak
személyre szabásához és optimalizálásához használunk. Ezen cookie-k
információkat tárolnak felhasználói döntéseiről, például a szövegméretről, a
nyelvről és a képernyő felbontásáról.
● Vannak cookie-k, melyeket harmadik felek helyeznek el a szolgáltatások
továbbfejlesztése érdekében (például a közösségi média cookie-k), vagy pedig
hirdetési célból.
Az alábbiakban további információkat találhat a használt cookie-k típusairól.
FELTÉTLENÜL SZÜKSÉGES COOKIE-K
Ezen cookie-k szükségesek ahhoz, hogy megfelelően működő weboldalt
nyújthassunk Önnek, lehetővé téve az általunk kínált szolgáltatások
igénybevételét.

Ha ezek a cookie-k le vannak tiltva, akkor nem fogja tudni használni a
weboldalunkat.
Feltétlenül szükséges cookie-k listája
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ELEMZŐ ÉS TELJESÍTMÉNYHEZ KAPCSOLÓDÓ COOKIE-K
Ezek a cookie-k segítenek a forgalmi minták mérésében annak
meghatározásához, hogy mely webhelyterületeket látogatták meg. Ezt
használjuk arra, hogy kutassuk a látogatói szokásokat, illetve javítsuk online
termékeinket és szolgáltatásainkat. Az IP-címeket (vagyis az internetre
felcsatlakozó számítógépek elektronikus címét) is naplózhatjuk, hogy elemezzük
a trendeket, kezeljük a weboldalt, nyomon kövessük a felhasználók mozgását és
széles körű demográfiai adatokat gyűjtsünk.
Ezek a cookie-k nem feltétlenül szükségesek a weboldalhoz, és elhelyezésük
előtt beleegyezését kérjük. Beleegyezését bármikor visszavonhatja. További
információk az alábbiakban.
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SZEMÉLYRE SZABÁSHOZ HASZNÁLT COOKIE-K

Ezek a cookie-k lehetővé teszik számunkra, hogy felismerjük a számítógépét, és
minden alkalommal, amikor meglátogatja a weboldalunkat, üdvözöljük Önt,
regisztráció vagy bejelentkezés nélkül.
Ezek a cookie-k nem feltétlenül szükségesek a weboldalhoz, és elhelyezésük
előtt beleegyezését kérjük. Beleegyezését bármikor visszavonhatja. További
információk az alábbiakban.
Cél
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HARMADIK FÉL COOKIE-K
Ezek a cookie-k a honlapunkon harmadik felek által elhelyezett cookie-k. A
cookie-k lehetővé teszik számunkra, hogy személyre szabott hirdetéseket
generáljunk más webhelyeken, amelyek olyan információkon alapulnak, mint
például a weboldalunkon lévő oldallátogatások. Webhelyeink harmadik féltől
származó szolgáltatásokhoz való cookie-kat is elhelyezhetnek, például közösségi
médiához (pl. a Facebook like gombra kattintva a felhasználó böngészőjében
elhelyezi a Facebook cookie-t).
Nem adunk meg személyes adatokat olyan harmadik feleknek, akik cookie-kat
helyeztek el weboldalunkon. A harmadik felek azonban feltételezhetik, hogy azok
a felhasználók, akik a weboldalunkon megjelenített személyre szabott
hirdetésekkel vagy tartalmakkal kapcsolatba lépnek vagy rájuk kattintanak, egy
olyan csoportba tartoznak, amelyre a hirdetés vagy a tartalom irányul. Nem
férünk hozzá és nem ellenőrizzük azokat a cookie-kat, illetve funkciókat,
amelyeket a hirdetők és a harmadik fél webhelyei használnak. Ezen harmadik
feleknek az adatkezelési gyakorlatai nem tartoznak az adatvédelmi szabályzat
vagy a cookie-nyilatkozat hatálya alá. Kérjük, közvetlenül velük lépjen
kapcsolatba az adatvédelmi gyakorlatukat illetően.
Ezek a cookie-k nem feltétlenül szükségesek a weboldalhoz, és elhelyezésük
előtt beleegyezését kérjük. Beleegyezését bármikor visszavonhatja. További
információk az alábbiakban.
Harmadik féltől származó cookie-k listája
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AZ ÖN PREFERENCIÁI
Lehetőség van a cookie-k korlátozására vagy letiltására, vagy akár a cookie-k törlésére, amelyek már
el vannak helyezve az eszközre. Ha így teszel, előfordulhat, hogy nem tudsz hozzáférni webhelyünk
egyes részeihez, és azt gondolhatjuk, hogy még soha nem látogattál meg minket, ezért ismét
megjelenhet a Cookie-figyelmeztetés, és kérheti a beleegyezésedet a cookie-k elhelyezéséhez.
A böngésző beállításainak módosításával is korlátozhatod vagy letilthatod a cookie-kat. Egyes
böngészők beállításai eltérőek lehetnek. Tekintsd meg böngésződ súgójában található releváns
információkat, hogy megtudd, hogyan kezeld a cookie-beállításokat.
Microsoft Edge:
https://privacy.microsoft.com/en-us/windows-10-microsoft-edge-and-privacy
Internet Explorer:
http://windows.microsoft.com/en-GB/windows-vista/Block-or-allow-cookies
Safari:
https://support.apple.com/kb/ph21447?locale=en_US
Firefox:
https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences
Chrome:
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en&hlrm=en

KAPCSOLAT
Ha további kérdése vagy megjegyzése van, forduljon hozzánk kapcsolatfelvételi
oldalunkon keresztül.

