SÜTI (COOKIE) SZABÁLYZAT
a Medcordis Kereskedelmi Kft. kezelésében lévő honlapok látógatói számára
A Medcordis Kereskedelmi Kft.-nél elkötelezettek vagyunk abban, hogy a velünk kapcsolatba lépő
természetes személyek személyes adatait védjük, azok biztonságát biztosítsuk, és megfelelő tájékoztatást
nyújtsunk az érintetteknek az adatkezelés legfontosabb kérdéseiről, így jelen szabályzat keretében a
honlapjainkon használt sütikről is.

1. A sütikről általában
A sütik olyan kis méretű fájlokban tárolt információk, amelyeket a felkeresett honlapok helyeznek el a
felhasználó számítógépén, beleértve ebbe a mobiltelefonokat, tableteket is. A sütik a weblapok
hatékony üzemeltetése, webes szolgáltatások és funkciók nyújtása érdekében széles körben használt
eszközök. Egy honlap későbbi felkeresése esetén a böngésző a letárolt sütiket visszaküldi abból a célból,
hogy a felhasználó a meglátogatott honlapokkal kapcsolatos előzetes tevékenységről tájékoztassák az
oldal üzemeltetőit, és ezzel közvetve vagy közvetlenül a felhasználói élményt javítsák.
A sütik nagyon sokféle információt tárolhatnak, lehetnek „állandók" vagy „ideiglenesek”. Az állandó
sütiket a böngésző meghatározott időpontig tárolja, hacsak azt a felhasználó korábban nem törli. Az
ideiglenes sütiket a böngésző nem tárolja, azok a böngésző bezárásával automatikusan törlődnek.
Más felosztásban léteznek elengedhetetlen, valamint a felhasználó hozzájárulásához kötött sütik. A sütik
lehetnek továbbá saját (elsődleges) valamint harmadik féltől származók.

1.1.

Elengedhetetlen sütik

Elengedhetetlen sütiket a jogszabályok alapján abban az esetben tárolhatunk a felhasználó eszközén,
ha erre feltétlenül szükség van a weboldalak működtetése érdekében. Ilyen például az alkalmazások
technikai belső működését biztosító információk küldése (a felhasználó oldali szerver adatai), vagy az
adott oldalon történő navigálás. Weboldalaink e sütik nélkül nem tudnak megfelelően működni,
használatuk a böngészés elengedhetetlen része, emiatt ezeket a sütiket nem lehet kikapcsolni.
Használatuk csak a fent leírt technológiai célokat szolgálják, az elengedhetetlen sütiket nem használjuk
arra, hogy a honlapok látogatóit beazonosítsuk. Amennyiben ezeket a sütiket a látogató nem szeretné
engedélyezni, abban az esetben arra kérjük ne használja weboldalainkat.

1.2.

Hozzájáruláshoz kötött (funkcionális és kényelmi) sütik

A weboldalak működtetésén túli sütik elhelyezéséhez, így köztük a személyes azonosításra alkalmas
adatok (mint a név, felhasználónév, cím, e-mail cím vagy telefonszám) tárolására szolgáló sütik
használatához a felhasználó hozzájárulására van szükségünk. A sütikkel kapcsolatos hozzájárulások
megadásának és visszavonásának lehetőségét minden weblapunkkal kapcsolatban biztosítjuk.
A hozzájáruláshoz kötött sütik segítségével visszajelzést kapunk arról hogyan használja az oldalainkat,
valamint igényeihez tudjuk hangolni azokat. Ezen süti adatok megadása nem automatikus, ahhoz
minden esetben hozzájárulás, azaz a felhasználó tevőleges közreműködése szükséges. Tipikusan ilyen
funkció a bejelentkezve maradás, hogy a ne kelljen minden alkalommal bejelentkeznie a felhasználónak
amikor egy honlapot ismét meglátogat.
Továbbá Társaságunk, illetve alkalmazott szolgáltatóink sütik elhelyezése útján elemzik és értik meg az
oldalaink használatát is. Például melyek a keresett és népszerű tartalmaink, látogatóink mennyit időt
töltenek egy-egy cikk elolvasásával. Tesszük ezt annak érdekében, hogy egyre könnyebben kezelhető,
jól használható oldalakat és személyre szabott tartalmakat, ajánlatokat biztosítsunk felhasználóink
számára.
A fentiek mellett a weboldalainkon megjelenő egyes sütiket harmadik fél partnereink is elhelyezhetik.
Ezekben az esetekben a honlapon látható tartalom bizonyos része felett (tipikusan az elhelyezett külső
hirdetések révén) ezen harmadik felek rendelkeznek.

2. A sütik beállításai
A sütik kezelését a böngészők eltérő módokon kezelik, konkrét útmutatók az egyes böngészők támogatási
oldalán találhatók. Alapértelmezés szerint a sütik adatgyűjtése és elküldése a felhasználó számára
észrevétlenül történik, azonban a felhasználónak minden böngésző esetében lehetősége van a süti
kezelés általános beállításainak módosítására, így a sütik tárolásának engedélyezésére vagy letiltására,
törlésére is.
Ha nem szeretné, hogy a webhelyek sütiket tároljanak a számítógépén, letilthatja a cookie-kat. Ebben az
esetben előfordulhat, hogy az érintett weblapok, azok egyes funkciói nem jelennek meg megfelelően.
Valamint a felhasználó a sütik eltávolításával kijelentkezik a webhelyekről, mentett beállításai pedig
törlődhetnek.
Az általános beállításokon túl honlapunk vonatkozásában
hozzájárulása megadását vagy megtagadását megteheti
történő pipa elhelyezésével, illetve törlésével is. Ezeket
módosíthatja, a megadott hozzájárulást vissza is vonhatja
menüpontra kattintva.
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felhasználó a sütik használatához való
megfelelő jelölőnégyzetbe (checkbox)
beállításokat a felhasználó bármikor
honlap alján található Süti beállítások

A honlapon történő böngészés folytatásával a felhasználó - a megadott beállítások alapján – hozzájárul
a sütik jelen szabályzat szerinti használatához és azok elhelyezéséhez a felhasználó eszközén.

3. Mire használjuk a sütiket?
A weboldal funkcióinak biztosításához, a tartalmak és hirdetések személyre szabásához, valamint a
weboldal látogatottságának elemzéséhez.

3.1.

Elengedhetetlen sütik

Ezek a sütik elsősorban az oldal megfelelő működéséhez szükségesek, azon túl elemzésekre, illetve az
oldalon futó hirdetések megjelenítésére szolgálnak. Nem tárolódnak, a böngésző bezárásával törlődnek
a felhasználó számítógépéről.
1.
2.
3.

Felhasználóhoz tartozó szerver oldali adatok ideiglenes tárolása.
Süti használati beállítások megjegyzésére.
Oldallátogatottsági adatok figyelemmel kísérése.

3.2.

Funkcionális és kényelmi sütik (hozzájárulás esetén)

Ezek a sütik lehetőséget biztosítanak arra, hogy az oldal használatát elemezve személyre szóló
tartalmakat és hirdetéseket jelenítsünk meg, illetve az elemzéseket felhasználva továbbfejlesszük
tevékenységünket, oldalainkat. Használatuknak köszönhetően a sütik tárolásának idejére a megtekintett
oldal a látogató igényei szerint „megváltozik” (pl.: nyelv beállítása; az oldal megjelenítése, stb.), így nem
kell azokat minden látogatás alkalommal újra és újra beállítani.
1.
2.
3.
4.

Statisztikai célú webanalitikai mérések.
Hirdetések megjelenítése az oldalon.
Oldal-használat elemzését annak érdekében, hogy testreszabott tartalmat jelenítsünk meg a
weboldalon.
Érdeklődési körnek megfelelő hirdetések (remarketing) megjelenítése a weboldalon kívül (pl.
közösségi oldalak).

4. Milyen sütiket használunk a honlapjainkon?
Típusa
Statisztika
/ analitika

Neve,
szolgáltatója
_gid
Google
Analytics

Marketing
sütik

_fbp
Facebok

Marketing
sütik

_ga
Google
Analytics,
Google Ads

Marketing
/analitika
sütik

_dc_utm_UA144127544Google Tag
Manager

Célja
A statisztikai sütik segítenek
nekünk abban, hogy
megértsük, látogatóink
hogyan használják a
weboldalt.

A felhasználók böngészési
előzményei alapján
személyre szabott
hirdetések megjelenítése és
azokkal kapcsolatos
elemzések.
A felhasználók böngészési
tevékenységének elemzése
a Google Analytics
használatával, a Google
Ads keretén belül személyre
szabott hirdetési
tevékenység érdekében.
A felhasználók böngészési
tevékenységének követése
a hirdetéseinkhez
kapcsolódó analitika
érdekében.

Érvényességi
ideje
24 óra

90 nap

2 év

24 óra

Megjegyzés
Webanalitika a Google
Analytics használatával
az alábbiak
vonatkozásában:
megtekintett oldalak, az
oldalakon töltött idő és a
letöltött dokumentumok.
Facebook azonosító,
böngésző azonosító,
titkosított Facebook
azonosító és böngésző
azonosító, munkamenet
azonosító
titkosított Google
felhasználó azonosító ID,
megtekintett oldalak, az
oldalakon töltött idő és a
letöltött dokumentumok

titkosított Google
felhasználó azonosító ID,
megtekintett oldalak, az
oldalakon töltött idő és a
letöltött dokumentumok

5. A süti szabályzat módosítása
A Társaság jogosult a jelen szabályzatot a felhasználók tájékoztatása mellett (melynek formája a
weboldalon történő tájékoztatás) egyoldalúan módosítani. A módosított rendelkezések a
hozzájáruláshoz kötött módosítások kivételével és a jelen szabályzat eltérő rendelkezése hiányában a
honlap a szabályzat módosításának közzétételét követő első felkeresése alkalmával válik hatályossá az
adott felhasználó vonatkozásában.

