A Cookie-kal kapcsolatos tudnivalók
1. Ez az Oldal Cookie-kat használ
A Reckitt Benckinser csoport cégei (“Reckitt Benckinser”, azaz “mi”) az un. cookie-kal
(“cookie”)és más automatikus eljárásokkal gyűjt információkat a weboldalaikra
látogatókról. Az információk gyűjtésével és rendszerezésével megtudhatjuk, hogyan
alakítsuk a weboldalainkat és a hirdetési programjainkat a látogatóink igényeinek
megfelelően. Ez az információ több módon begyűjthető, például az un. cookie-kal,
webjelzőkkel, és más hasonló technológiákkal. Amikor a cookie-król beszélünk, az összes
ilyen információgyűjtési módszert értjük alattuk.
2. A Cookie-k és más Automatikus Adatgyűjtési Módszerek
Cookie-k
A cookie-k olyan kisméretű fájlok, amik akkor jelennek meg az Ön számítógépe
merevlemezén, ha felkeresi valamelyik weboldalunkat. A cookie-kat felhasználhatjuk
arra, hogy megállapítsuk, hogy először járt-e az oldalunkon, vagy pedig már felkeresett
minket korábban, továbbá azt, hogy az oldal mely része érdekelte leginkább. A cookie-k
javíthatják az internetezés élményét is azzal, hogy megőrzik az Ön beállításait, amikor egy
weboldalt böngész.
Webjelzők
A Webjelzők (más néven internet-tagek/medaadatok, pixel tagek és tiszta GIF-ek)
jellemzően weboldalakon valahol elhelyezett áttetsző képek. A Webjelzőket a cookie-kal
kombinálva az adott weboldalra látogatók tevékenységének a mérésére használják. A
webjelzők által olyan információkhoz jutunk, mint a webjelzőt tartalmazó oldalt letöltő
számítógép IP-címe, a letöltött és webjelzőt tartalmazó oldal URL-je, a megjelölt oldalon
eltöltött idő, és az oldal letöltéséhez használt böngésző.
3. IP-címek és URL-ek (hiperhivatkozás)
Az IP-cím egy olyan egyedi azonosító, amivel bizonyos elektronikus eszközök azonosítják
egymást és kommunikálnak egymással az interneten. Ha felkeresi valamelyik oldalunkat,
egy webjelzővel nyomon követhetjük annak az eszköznek az IP-címét, amivel a
hálózathoz csatlakozott. Az IP-cím segítségével meghatározzuk az eszköz földrajzi helyét,
és hogy annak a felhasználója melyik régióból ért el bennünket. Ennek az információnak
a birtokában tovább alakíthatjuk a weboldalainkat, hogy még jobb felhasználói élményt
nyújtsunk a látogatóinknak.
Az URL (egységes erőforrás azonosító) az internetes erőforrások egyedi azonosítója vagy
címe, gyakorlatilag annak a weboldalnak a címe, amit Ön felkeres. Az url-ek ismeretében

megtudhatjuk hogy Ön milyen weboldalakat és oldalakat látogatott, és hogy az adott
weboldalon hogyan navigált.
4. Milyen Fajta Cookie-kat használunk?
Az oldalainkon az alábbi fajta cookie-kat használjuk:
Feltétlen Szükséges Cookie-k – Az ilyen Cookie-k létfontosságúak ahhoz, hogy az
adatlekérdezés és adatcsere a böngészés során megtörténjen. Példa erre az olyan
információ eltárolása, amit Ön ad meg a böngészés során, és ami bejelentkezve tartja Önt
egy böngészési időszak alatt az oldalak váltása során is. Ezeket a Cookie-kat nem lehet
letiltani, hiszen nélkülük a weboldal nem tud megfelelően működni.
Használatot Elősegítő Cookie-k - Ezek a Cookie-k lehetővé teszik az oldalnak, hogy olyan
információkat jegyezzenek fel Önről, amiket a jobb böngészési élmény érdekében Ön ad
meg. Ezek olyan egyéni beállítások, mint a választott ország, a bejelentkezve maradás, és
más testreszabási lehetőségek.
Teljesítményt Biztosító Cookie-k - Ezek a Cookie-k lehetővé teszik számunkra az olyan
adatok gyűjtését, amik a weboldal használatával kapcsolatosak. Megtudhatjuk, hogy a
felhasználó a weboldalaink böngészése közben mire kattintott, és egy oldalon mennyi
időt töltött el. Ezeknek az információknak a birtokában tovább javíthatjuk a weboldalaink
hatékonyságát és a köztünk és a felhasználó közötti interakciót. Ilyen Cookie-kat egy
harmadik fél is biztosíthat a számunkra, de csakis a weboldalainkkal kapcsolatos
adatgyűjtésre használjuk fel őket.
Célzós és Hirdetési Cookie-k - Ezek a Cookie-k megőrzik az információt arról, hogy Ön
hogyan használta a mi weboldalainkat és más oldalakat is, és így személyre szabott
ajánlatokkal érhetjük el Önt a weboldalainkon.
Újracélzó Cookie-k - Ezek a Cookie-k megőrzik az információt arról, hogy Ön hogyan
használta a mi weboldalainkat és más oldalakat, és így személyre szabott ajánlatokkal
érhetjük el Önt más weboldalakon is.
Közösségi Média Cookie-k - Ezek a Cookie-k átjárást biztosítanak a közösségi portálokra,
és személyes információkat gyűjthetnek arról, hogy Ön hogyan használja ezeket a
portálokat. Afelett nincs irányításunk, hogy ezek a közösségi oldalak hogyan gyűjtik és
mire használják fel ezeket az információkat. További információkért el kell olvasni az
adott közösségi oldal titoktartási nyilatkozatát.
Ha többet akar megtudni a Cookie-król, keresse fel a http://www.allaboutcookies.org
oldalt.
5. Cookie-k Kikapcsolása vagy Eltávolítása

A legtöbb böngészőprogram jelzi és segít blokkolni az új cookie-kat, információt nyújt
arról, hogyan kapcsoljuk le a régieket. Fontos azonban megjegyezni, hogy a cookie-k
nélkül esetleg Ön nem fogja elérni az adott weboldal által kínált összes tartalmat.
A Cookie-k kezelésével kapcsolatos további információkért kattintson az alábbi
böngészőprogramokkal kapcsolatos linkekre:
Internet Explorer
Firefox
Chrome
Safari
6. Kapcsolati Információk
Ha többet akar megtudni a Reckitt Benckiser titoktartási gyakorlatáról, kérjük, tekintse
meg a Titoktartási Nyilatkozatot.

