A Glooko, Inc. és kapcsolt vállalkozásaink („Glooko márkák”) által nyújtott valamennyi
termékkel, szolgáltatással, alkalmazással és weboldallal kapcsolatban igyekszünk
tiszteletben tartani felhasználóink, ügyfeleink és beszállítóink, valamint azok képviselői
adatainak védelmét és biztonságát. A Cookie-kra vonatkozó jelen szabályzat ismerteti,
hogy mik azok a Cookie-k, hogyan használjuk a Cookie-kat, hogyan használhatják
harmadik felek - akikkel esetlegesen együttműködünk - a Weboldalunkon található
Cookie-kat, az Ön Cookie-kkal kapcsolatos választási lehetőségeit és a Cookie-kkal
kapcsolatos további információkat.
A Glooko márkák weboldalai és a digitális média, beleértve az alkalmazásokat,
mobilalkalmazásokat, közösségi média fiókokat, internet- és wifi-képes eszközöket stb.
(„Weboldalak”) cookie-kat és hasonló technológiákat (például pixelcímkéket,
webjelzőket stb.) használhatnak, hogy lehetővé tegyék számunkra és harmadik felek
számára, hogy információkat szerezzenek az Ön által a Weboldalakon tett
látogatásokról, beleértve az Ön látogatási szokásainak elemzését. Ezeket az
információkat felhasználhatjuk az Ön tranzakcióinak vagy kéréseinek feldolgozására,
valamint adott esetben az Ön érdeklődési körének megfelelő online és mobilos
hirdetések, üzenetek és tartalmak küldésére tőlünk, illetve harmadik felektől.
Mik azok a cookie-k? A cookie-k az Ön számítógépén vagy más eszközein tárolt kis
szöveges fájlok. Széles körben használják őket a weboldalak működésének
elősegítésére vagy a weboldal hatékonyságának javítására. A cookie-k segítenek a
weboldal működésében és a felhasználói élmény biztosításában, mivel a weboldalak
képesek olvasni és írni ezeket a szövegfájlokat, lehetővé téve a weboldal számára,
hogy felismerje Önt és megjegyezze azokat a fontos információkat, amelyek
kényelmesebbé teszik a weboldal használatát Ön számára (pl. a nyelvi vagy betűtípusbeállítások megjegyzése révén).
A funkcionális címkékhez/fájlokhoz nem szükséges az Ön hozzájárulása. Az analitikai
és egyéb címkék/fájlok esetében azonban, adott esetben és amennyiben azt a törvény
előírja, az Ön hozzájárulását kérjük, mielőtt elhelyeznénk azokat az Ön eszközén, vagy
lehetővé tesszük, hogy letiltsa az ilyen típusú cookie-k használatát. Hozzájárulását úgy
adhatja meg, hogy a Weboldalaink látogatásakor megjelenő Cookie-k sávban a
megfelelő gombra kattint, vagy a cookie-k kezelésére szolgáló eszközünk beállítási
központjának használatával.
Weboldalaink által használt cookie-k
Weboldalaink a következő cookie-kat használhatják:
Nélkülözhetetlen cookie-k. Ezek a cookie-k szükségesek a Weboldalaink
működéséhez. A nélkülözhetetlen cookie-k többek között lehetővé tehetik az Ön
számára, hogy bejelentkezzen Weboldalaink biztonságos területeire, navigáljon
Weboldalainkon, termékeket adjon hozzá a kosarához, a fizetésre lépjen, használja
e-számlázási szolgáltatásainkat stb.
Elemző/teljesítmény cookie-k. Ezek a cookie-k lehetővé teszik számunkra, hogy
felismerjük a látogatókat és megszámoljuk őket, valamint hogy lássuk, hogyan

navigálnak a látogatók a Weboldalainkon. Ezeket a cookie-kat többek között arra
használhatjuk, hogy mérjük, hogyan használják ügyfeleink a weboldalt, hogy javítsuk a
funkciókat és optimalizáljuk a vásárlási élményt az Ön számára. Ez segít bennünket
abban, hogy javítsuk weboldalaink működését, például azáltal, hogy biztosítjuk, hogy a
felhasználók könnyen megtalálják, amit keresnek.
Funkcionális/felhasználói beállításokra vonatkozó cookie-k: Ezeket a cookie-kat
arra használjuk, hogy felismerjük Önt, amikor visszatér a Weboldalainkra.
Felhasználhatjuk ezeket arra, hogy megjegyezzük az Ön által a weboldalon használt
nyelvet és pénznemet, és hogy elősegítsük a vásárlási folyamat egyszerűsítését. Ezek
a Cookie-k lehetővé teszik számunkra, hogy személyre szabjuk az Ön számára a
tartalmat, név szerint köszöntsük Önt és megjegyezzük a beállításait.
Marketing/célzási/közösségi megosztási cookie-k. Ezek a Cookie-k rögzítik a
Weboldalainkon tett látogatásait, a meglátogatott oldalakat és az Ön által követett
linkeket. Ezeket az információkat arra használjuk fel, hogy a Weboldalainkat és az
azokon megjelenő hirdetéseket az Ön érdeklődési köréhez igazítsuk. Adott esetben és
a törvény által megengedett módon ezeket az információkat harmadik felekkel is
megoszthatjuk ebből a célból. Felhívjuk figyelmét, hogy harmadik felek (beleértve
például a hirdetési hálózatokat és külső szolgáltatókat, például webes forgalomelemző
szolgáltatásokat) szintén használhatnak Cookie-kat, amelyek felett nincs befolyásunk.
Hogyan kezelheti, tilthatja le vagy kapcsolhatja ki a weboldalaink által használt
cookie-kat?
Az alábbi „cookie-beállítások” gombra kattintva minden egyes cookie-kategória (kivéve a
szigorúan szükséges cookie-kat) kikapcsolható:
Cookie-beállítások

Az internetes böngészők azt is lehetővé teszik, hogy különböző okokból módosítsa a
Cookie-k beállításait, beleértve bizonyos típusú Cookie-k vagy fájlok blokkolását. Ezért
a böngészője megfelelő beállításainak aktiválásával blokkolhat bizonyos Cookie-kat. Ha
azonban böngészője beállításai segítségével az összes Cookie-t letiltja, előfordulhat,
hogy nem tudja majd elérni Weboldalaink egészét vagy egyes részeit, mivel egyes
Cookie-k funkcionális vagy nélkülözhetetlen Cookie-k lehetnek. A cookie-k törlésével
vagy letiltásával kapcsolatos további információkért kérjük, látogasson el a következő
weboldalra: http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/.
Ön bármikor elutasíthat, elfogadhat vagy eltávolíthat Cookie-kat a Weboldalainkon a
böngészője Cookie-beállításainak aktiválásával vagy elérésével. A Cookie-k
beállításainak módosításával vagy a Cookie-k teljes letiltásával kapcsolatos további
információkért lásd:
http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies, ahol a leggyakrabban használt
böngészőkre vonatkozó információk találhatók meg. Felhívjuk figyelmét, hogy ha a
Cookie-kat letiltja vagy eltávolítja, előfordulhat, hogy nem tudja elérni Weboldalaink

egészét vagy egyes részeit, vagy előfordulhat, hogy a funkciók nem működnek
rendeltetésszerűen.
A Google Analytics által az összes weboldalon történő nyomon követés
kikapcsolásához látogasson el a következő weboldalra:
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.
A felhasználók a különböző szakmai szövetségek weboldalain keresztül is
kikapcsolhatják a harmadik fél hirdetési hálózatokat, mint például:
• Network Advertising Initiative (NAI) – http://www.networkadvertising.org/choices/
• Digital Advertising Alliance (DAA) – (i) Globális: https://optout.aboutads.info/;

(ii) Európa: http://youronlinechoices.eu/

További információ
A cookie-król és a hasonló címkékről/fájlokról a következő címeken találhat további
információkat:
- http://www.allaboutcookies.org/;
- http://www.youronlinechoices.eu/ (az internetes hirdetési ágazat által összeállított
útmutató a viselkedésalapú hirdetésekről és az online adatvédelemről).
Ha kérdése vagy aggálya van, vagy további információra van szüksége, forduljon
hozzánk bizalommal a következő címen: privacy@glooko.com

