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A Nutriciánál nyitott és átlátható módon szeretnénk használni a websütiket (cookie
files), illetve megosztani, hogy mit jelent ez az Ön számára. Az általunk használt
websütik egy része elengedhetetlen a weboldalunk működőképességéhez, de vannak
olyanok is, amelyeket kikapcsolhat vagy blokkolhat.
Arra törekszünk, hogy elegendő információt szolgáltassunk az általunk használt cookiewebsütikről annak érdekében, hogy megalapozott döntést hozhasson a velünk
megosztott információkról.
Ha további kérdése vagy megjegyzése
adatvedelem@nutricia.hu email címen.
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A Websüti Nyilatkozat utolsó frissítése 2018. május 22-én történt.

Mik azok a websütik, azaz cookie-k?
A websüti egy kisebb fájl, amelyet a számítógépére vagy a mobileszközére ment le. A
websütinek 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 websütik segítenek a böngészési élmény testre szabásában is.
Nem minden websüti tartalmaz személyes adatokat, de ha igen, akkor ezt az
információt személyes adatként kezeljük adatvédelmi szabályzatunknak megfelelően.
A websüti információkat is személyes adatokként kezeljük, amennyiben a fiókhoz vagy
egyéb kapcsolattartási adatokhoz kapcsolódnak.

Miért és milyen fajta websütiket használunk a honlapon?
A websütiknek kétféle kategóriája létezik: tartós websütik és munkamenet
websütik. A tartós websütik az eszközön maradnak, amíg manuálisan vagy
automatikusan nem törlődnek. A munkamenet websütik addig maradnak a
készüléken, amíg bezárja a böngészőt, utána automatikusan törlődnek.
Általánosságban elmondható, hogy több oka lehet a websütik használatának:


Vannak websütik, amelyek feltétlenül szükségesek a weboldal működéséhez, és
annak lehetővé tételéhez, hogy az általunk kínált szolgáltatások igénybe
vehesse;



Vannak websütik, amelyek adatokat gyűjtenek a weboldalunk használatával és
annak teljesítményével kapcsolatban. Ezt az információt felhasználva javítjuk
online termékeinket és szolgáltatásainkat;

Az alábbiakban további információkat találhat a használt cookie-k típusairól.
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Feltétlenül szükséges websütik
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 websütik listája
Összegyűjtött adat
típusa

Cél

Websüti neve

Meddig tárolódik
a websüti?

Csodabogár Klubtagok
számára közzétett zárt
tartalmak. Ezeket azok a
személyes érhetik csak el,
akik regisztráltak a
Csodabogár klubba és az
adatlapon megjelölték a
„Regisztrált tagja szeretnék
lenni a csodabogar.hu
honlapnak” feliratkozást.

Az adatlapon
megadott név és
email cím.

wordpress_log Felhasználó
ged_in
általi törlésig,
de legfeljebb 1
évig
wordpress_tes Felhasználó
t_cookie
általi törlésig,
de legfeljebb 1
évig

Websütik használatáról szóló
nyilatkozat

Személyes adatot nem
kezel.

euCookie

Felhasználó
általi törlésig,
de legfeljebb 1
évig

Elemző és teljesítményhez kapcsolódó websütik
Ezek a websütik segítenek a forgalmi minták mérésében annak meghatározásához,
hogy mely webhelyterületeket látogatták meg. Ezt arra használjuk arra, hogy az
javítsuk online termékeinket és szolgáltatásainkat.
Az IP-címeket (vagyis az internetre felcsatlakozó számítógépek elektronikus címét) is
naplózhatjuk, hogy elemezzük a trendeket, de azt mindig anonim módon tesszük,
személyes adatokat általuk nem kezelünk, így azokhoz külön hozzájárulásra nincs
szükség.
Elemző és teljesítményhez kapcsolódó websütik listája
Cél
Honlap anonim
analitika

Összegyűjtött adat
típusa
megtekintett
tartalmak, az egyes
oldalakon eltöltött idő,
az Ön IP címének
anonim használatával
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Az Ön preferenciái
Lehetőség van a websütik korlátozására vagy letiltására, vagy akár a websütik
törlésére, amelyek már el vannak helyezve az eszközre. Ha így tesz, előfordulhat, hogy
nem tud hozzáférni webhelyünk egyes részeihez, és azt gondolhatjuk, hogy még soha
nem látogatott meg minket, ezért ismét megjelenhet a Websüti-figyelmeztetés, és
kérheti az Ön beleegyezését a websütik elhelyezéséhez.
A böngésző beállításainak módosításával is korlátozhatja vagy letilthatja a websütiket.
Tekintse meg a böngésző súgójában található releváns információkat, hogy megtudja,
hogyan kezelje a websüti-beállításokat.

Hol érhet el bennünket?
Amennyiben bármilyen kérdése, megjegyzése vagy panasza adódna akár jelen Websüti
Nyilatkozatunkkal, akár személyes adatai kezelésével kapcsolatban, kérjük, vegye fel
velünk a kapcsolatot www.nutricia.hu/adatvedelem oldalunkon, mi pedig minden
elvárható intézkedést megteszünk azért, hogy kérésének a jogszabályi
követelményeknek megfelelően eleget tegyünk.

NUTRICIA
Numil Kft.
székhely: 1135 Budapest, Róbert Károly krt 82-84.
honlap: www.nutricia.hu/adatvedelem
e-mail: adatvedelem@nutricia.hu
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