Cookie szabályzat
(továbbiakban: szabályzat), Hatályos: 2017. szeptember 1-től
Más weboldalakhoz hasonlóan weboldalainkon mi is használunk cookie-kat. Ez a
COOKIE SZABÁLYZAT a szolgáltató által üzemeltetett weboldalra - melyek közé
sorolható a VGH weboldal is -, illetve a harmadik fél által biztosított platformokra (mint
például a Facebook, Twitter, Google vagy YouTube) vonatkozik, továbbá olyan
applikációkra, amelyeket ilyen harmadik fél által igénybe vett platformon keresztül
érhet el. Az oldalaink használatával hozzájárul cookie szabályzatunk elfogadásához.
Amennyiben nem ért egyet a cookie-k használatával, illetve cookie-szabályzatunkkal, abban
az esetben böngészőjét ennek megfelelően állítsa be, vagy, kérjük ne használja a szolgáltató
által üzemeltetett weboldalakat. Amennyiben kikapcsolja a cookie-kat, annak hatása lehet az
oldalak használhatóságára bizonyos funkciók korlátozásával, illetve az oldalak felhasználói
élményére.
1. Mik azok a cookie-k (sütik)?

Ha az üzemeltetett weboldalra látogat, az adott honlap a számítógépén vagy mobile telefonján
illetve tabletén kis szövegfájlokat tárol el. Ennek segítségével tudja megjegyeztetni egy
bizonyos ideig például a felhasználónevét, hogy ne kelljen mindig újra beírnia, ezen felül több
hasonló kényelmi szolgáltatás működésének feltétele, hogy engedélyezzük a sütik használatát.
Az így gyűjtött adatokat harmadik fél számára nem adjuk át, valamint nem használjuk az Ön
azonosítására.
2. Mit tárolnak a cookie-k?







a megjelenítési beállításait, mint például a betűméret beállításokat
a böngésző típusát és verzióját, operációs rendszerét, hivatkozó URL-címét (korábban
megtekintett webhely), a hozzáféréshez használt számítógépének IP-címét, valamint a
látogatásának dátumát és időpontját
továbbá, hogy válaszoltál-e valamely aktuális elégedettség-felmérő kérdőívünkre
beleegyezett-e vagy sem abba, hogy honlapunk cookie-kat használjon
az Ön bevásárló kosarában lévő elemeket

3. A weboldalon alkalmazott cookie-k
Az oldal használatához feltétlenül szükséges Cookie-k:




Emlékeznek, mi van a bevásárlókosaradban
Emlékeznek, milyen messzire jutott egy rendelésben
Emlékeznek, milyen pénznemet választottam

A funkcionális Cookie-k:





Emlékeznek a bejelentkezési adataira
Biztosítják a bejelentkezés közbeni biztonságot
Biztosítják a weboldal következetes megjelenését
Élő chaten és form-on keresztüli kapcsolatfelvételt és támogatást kínálnak

A teljesítmény Cookie-k:



Növelik a weboldal teljesítményét
Fokozzák a felhasználói élményt

A célzó Cookie-k:



Lehetővé teszik az Ön számára a "Megosztást" és "Kedvelést" (közösségi oldalakon
való megjelenítést)
Információkat küldenek egyéb weboldalak számára, hogy azok személyre szabhassák
hirdetéseiket

Előfordulhat, hogy ezen felül rendszereink, további technika és technológiai újjítások által
kapott adatot is rögzíthetenek, kizárólag belső használatra és statisztikai célra, valamint a
felhasználói élmény javítására.
Honlapunk a következő kétfajta cookie-t használhatja:




Átmeneti (session) cookie: ezek az ideiglenes adatok a böngészés végéig kerülnek
csak tárolásra a cookie file-ban. Ezek elengedhetetlenek a honlapunkkal kapcsolatos
egyes funkciók megfelelő működéséhez.
Állandó (persistent) cookie: Ezek az adatok hosszabb ideig kerülnek tárolásra a
böngésző cookie file-jában. Ennek időtartama a böngészőben alkalmazott beállítástól
függ. Az állandó cookie-k lehetővé teszik, hogy a következő látogatásodkor a
kiszolgáló felismerjen Önt. Nem az Ön neve, hanem a számítógépe „címkéje” alapján.

4. További infomációk a cookie-król

Amennyiben többet szeretne megtudni a témával kapcsolatban, akkor számos cikk
hozzáférhető az interneten. Ilyen például a www.allaboutcookies.org oldal. A süti beállítások
módosításáról részletesen a böngészőjének súgójában vagy az alábbi linken olvashat:


Mozilla Firefox:

böngésző információk megtekintése


Google Chrome:
böngésző információk megtekintése



Internet Explorer:
böngésző információk megtekintése



Opera:
böngésző információk megtekintése



Safari:
böngésző információk megtekintése
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