Cookie (süti) kezelési szabályzat
Ez a szabályzat ismerteti, hogy a Herbalymed hogyan használja a „sütiket“
weboldalán, hogy a weboldalon tett látogatásoknál milyen „sütiket“ lehet
elhelyezni, illetve, hogy miként kezelheti és törölheti ezeket.
Amikor ön beállításainak módosítása nélkül meglátogatja a herbalymed.hu weboldalát, ön
hozzájárul ahhoz, hogy minden alkalommal, amikor weboldalunkat valamely eszközről
felkeresi, ez a sütikezelési szabályzat érvényes.
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1. Mik azok a sütik, és mire használják őket?
A legtöbb weboldalhoz hasonlóan a Herbalymed weboldala is használ sütiket. A sütik a
böngésző által az ön számítógépén, táblagépén, mobiltelefonján vagy hasonló eszközén a
weboldal felkeresésekor elhelyezett, rendszerint betűket és számokat tartalmazó kisméretű
szövegfájlok. Webböngészője elfogadja a sütiket, és azok készülékének azonosítását
szolgálják.
Azért használunk sütiket, hogy javítsuk weboldalunk teljesítményét, valamint hogy
weboldalukra történő látogatásáról információt gyűjtsünk és továbbítsunk. Ilyen információk
például a látogatások száma, az átlagosan eltöltött idő, a megtekintett oldalak, a weboldal
navigációs előzményei, illetve egyéb statisztikák.
Amennyiben bármely általunk használt süti személyes adatokat kezel, az az általános
adatvédelmi rendelet (GDPR) 6. cikke (1) bekezdése f) pontjának megfelelően történik annak
érdekében, hogy megvédjük a weboldal optimális működéséhez fűződő jogos érdekeit, és
biztosítsuk weboldalunk felhasználóbarát és hatékony jellegét, vagy az adatkezelés az ön
hozzájárulása alapján a GDPR 6. cikke (1) bekezdése a) pontjának megfelelően történik. Az
egyes sütikre vonatkozó bővebb információt, illetve annak leírását, hogy miért és milyen
jogcímen gyűjtenek személyes adatokat a „2. Milyen különféle típusú sütik léteznek?”, illetve
a „3. Milyen típusú sütiket használ ez a weboldal?” pontokban olvashat.
A sütikkel kapcsolatban információkat az alábbi weboldalakon talál:
AboutCookies.org ‐ http://www.aboutcookies.org/
Wikipedia ‐ http://en.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie

2. Milyen különféle típusú sütik léteznek?
Feltétlenül szükséges sütik
A feltétlenül szükséges sütik weboldalunk működéséhez szükségesek, és nélkülözhetetlenek
ahhoz, hogy ön a weboldalon navigáljon és használja annak funkcióit. Lehetővé teszik például,
hogy felkeresse az oldal biztonságos területeit. Ezek a sütik elsősorban munkamenet sütik vagy
kapcsolat sütik.
A feltétlenül szükséges sütik nincsenek állandó jelleggel a számítógépén vagy készülékén
tárolva, és a böngésző bezárásával törlődnek készülékéről.
Funkcionális sütik
A funkcionális sütik lehetővé teszik, hogy a weboldal emlékezzen a beírt információkra vagy
megjegyezze a weboldallal kapcsolatos választásait (pl. a nyelvet vagy befektetői státuszát),
és továbbfejlesztett, személyre szabott funkciók lehetővé tételét szolgálják. Ezek a sütik
lehetővé teszik azt is, hogy a bejelentkezést követően optimalizálni tudja a weboldal
használatát.
A funkcionális sütik a böngésző bezárásával nem törlődnek, hanem állandó jelleggel a
számítógépén vagy a készülékén vannak tárolva.
Analitikus / Teljesítményt fokozó sütik
Ezek a sütik elsősorban a látogatással kapcsolatosak, azonosítják a látogatás eredetét,
fokozzák a weboldal teljesítményét, illetve statisztikai vagy elemzési célokat szolgálnak.
Ezek a sütik lehetővé teszik számunkra, hogy rögzítsük és számoljuk a látogatásokat és a
forgalom forrását, így mérni és javítani tudjuk weboldalunk teljesítményét. Segítenek
észrevenni, ha egy adott oldallal probléma van, vagy hibaüzenetek jelennek meg,
megmutatják, hogy mely oldalak a leginkább és a legkevésbé népszerűek, illetve figyelemmel
kísérhetjük a látogatók mozgását a weboldalon. Ezeket az információkat pedig arra
használhatjuk, hogy a felhasználóhoz igazítsuk és javítsuk weboldalunkat, intuitívebb
navigálást tegyünk lehetővé, és általában pozitívabb online böngészési élményt nyújthassunk
felhasználóinknak.
Az analitikus / teljesítményt fokozó sütik a böngésző bezárásával nem törlődnek, hanem
állandó jelleggel a számítógépén vagy a készülékén vannak tárolva.
Nyomkövető (reklám) sütik
Ezek a sütik lehetővé teszik számunkra, hogy nyomon kövessük weboldalunkon tett
látogatásait és tevékenységeit, a felkeresett oldalakat és a követett hivatkozásokat. Lehetővé
teszik, hogy az egyes látogatásokat összekapcsoljuk a látogató által önkéntesen megadott
információval. Ezt az információt arra használjuk fel, hogy weboldalunkat és annak tartalmát
jobban az érdeklődési köréhez igazítsuk.
A nyomkövető (reklám) sütik a böngésző bezárásával nem törlődnek, hanem állandó jelleggel
a számítógépén vagy a készülékén vannak tárolva.

A felhasználói tartalom nyomon követéséhez szükséges technikai sütik
Ezeket a sütiket a nyomkövető (reklám) sütik használatához adott hozzájárulásának
rögzítésére használjuk fel.
A technikai sütik a böngésző bezárásával nem törlődnek, hanem állandó jelleggel a
számítógépén vagy a készülékén vannak tárolva
Munkamenet sütik kontra állandó sütik
A munkamenet sütik ideiglenesek és a böngésző bezárásával törlődnek. Ezzel szemben az
állandó sütik tartósabb jellegűek, hiszen a számítógépén mentésre kerülnek. A böngésző
bezárásával nem törlődnek. Ezeket például arra használjuk, hogy megjegyezzük preferenciáit
a legközelebbi látogatásának idejére.
Saját kontra harmadik féltől származó sütik
A saját sütiket a weboldal a látogatáskor helyezi készülékére. Kizárólag a weboldal képes
olvasni ezeket.
A harmadik féltől származó sütiket nem a weboldal tulajdonosa, hanem valaki más telepíti
azzal a céllal, hogy bizonyos információkat gyűjtsön a felhasználói magatartás, demográfiai
adatok vagy egyéb jellemzők elemzése érdekében.
E sütik kezelésére vonatkozó bővebb információ a „Harmadik féltől származó sütik ‐ Az
általunk használt külső technológiák” pont alatt olvasható. A különféle típusú sütiket a
következő célokból használjuk:



Weboldalunk használatának elemzése
Jobb, személyre szabottabb felhasználói élmény biztosítása

3. Milyen típusú sütiket használ ez a weboldal?
Feltétlenül szükséges sütik
Weboldalunkon az alábbi feltétlenül szükséges sütiket használjuk:
Süti típusa

Funkció/cél

Felhasználási időtartam

PHPSESSID

honlapon történő követésére
szolgál

Amikor a böngészési
programfolyamat véget ér

cookieaccept

Cookie nyilatkozat
elfogadásának tényét tárolja
abban az esetben, ha az
elfogadás megvalósult.

1év

Az összes fenti süti kizárólag a Herbalymed‐től származik.

Ezek a sütik nem gyűjtenek olyan információkat, amelyek a látogatót egyedileg azonosítják, és
ezeket nem használjuk számítógépének felismerésére.
Mivel ezek a feltétlenül szükséges sütik a weboldal működéséhez nélkülözhetetlenek, e sütik
számítógépén vagy készülékén való elhelyezéséhez vagy tárolásához nincs szükség az ön
hozzájárulására. Ezek a sütik egyedileg nem tilthatók le. Ugyanakkor böngészője beállításainak
módosításával ön elutasíthatja a sütik összes típusát, ha nem szeretné ezeket elfogadni.
Bővebb információért olvassa el a „Hogyan módosíthatók a sütik beállításai?” című pontot.
E sütik nélkül nem tudnánk szolgáltatásainkat a weboldalon keresztül eljuttatni Önhöz.

Analitikus/teljesítményt fokozó sütik
Weboldalunkon az alábbi analitikus/teljesítményt fokozó sütiket használjuk:
Süti típusa

Funkció/cél

Felhasználási időtartam

_gat

Google Analytics statisztikai
célokra

1 perc

_gid

Google Analytics statisztikai
célokra

1 nap

_ ga

Google Analytics statisztikai
célokra

2 év

A Google Analytics (GA) a Google Inc. webes elemzési szolgáltatása, amely összesített, ezért
anonim statisztikai adatokat nyújt weboldalunk számára a látogatókról.
A Google, Inc. („Google”) Google Analytics webes elemzési szolgáltatását használjuk, amely
sütiket használ weboldalunk használatának elemzésére. A Google ezt az információt a
Herbalymed megbízásából arra használja fel, hogy megmérje az ön aktivitását a Herbalymed
weboldalán, statisztikai jelentéseket állítson össze a weboldal általános aktivitásról, valamint
hogy egyéb szolgáltatásokat nyújtson a tevékenységével és az internethasználattal
kapcsolatban. A fentieknek megfelelően a megőrzés ideje egy naptól két évig terjed. A
Herbalymed aktiválta az IP anonimizálást; így személyes adatok tárolására nem kerül sor.
A süti által az ön honlaphasználatáról gyűjtött információt általában a Google továbbítja és
tárolja az Egyesült Államokban található szerverekre. A Google nem kapcsolja össze az ön IP
címet a Google által tárolt adataival. Ön megakadályozhatja, hogy a Google gyűjtse és kezelje
a süti által generált adatokat, ha letölti és telepíti az alábbi hivatkozáson elérhető böngésző
plugint. http://tools.google.com/dlpage/gaoptout
Elutasíthatja a sütik használatát a megfelelő böngésző beállítás kiválasztásával, vagy ha
elutasítja a Google Analytics sütik használatát a következő hivatkozás
követésével: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout

4. Hogyan módosíthatók a sütik beállításai
A legtöbb internetes böngésző automatikusan elfogadja a sütiket, ön azonban tetszése szerint,
a böngészője beállításainak módosításával törölheti a sütiket, vagy megakadályozhatja ezek
automatikus elfogadását.
Az alább hivatkozásokat követve megtudhatja, hogyan kezelheti böngészőjében a sütiket. Ne
feledje, ha böngészőjében kikapcsolja a sütiket, az nem csak erre, hanem az összes weboldalra
vonatkozik majd.
Böngészők:
Internet Explorer: Az Internet Explorer különböző változataira vonatkozó tájékoztatás itt
található:
https://support.microsoft.com/en‐gb/help/17442/windows‐internet‐explorer‐
delete‐manage‐cookies
Chrome:
https://support.google.com/accounts/answer/61416?co=GENIE.Platform=Desktop&hl=en
Safari:
https://support.apple.com/en‐gb/guide/safari/manage‐cookies‐and‐website‐data‐
sfri11471/mac
vagy a mobil változatokra https://support.apple.com/en‐gb/HT201265
Firefox:
preferences

https://support.mozilla.org/en‐GB/kb/enable‐and‐disable‐cookies‐website‐

A feltétlenül szükséges és funkcionális sütik nélkül nem tudnánk szolgáltatásainkat a
weboldalon keresztül eljuttatni önhöz.

5. Az ön jogai
Az ön jogaira vonatkozó részletes információkért olvassa el adatvédelmi tájékoztatásunkat.

6. Elérhetőségeink
Elérhetőségeinket az adatvédelmi tájékoztatás tartalmazza.
Utolsó frissítés: 2020. január

