Websüti nyilatkozat
A Nutriciánál nyitott és átlátható módon szeretnénk használni a websütiket (cookie files), illetve
megosztani, hogy mit jelent ez az Ön számára. Az általunk használt websütik egy része elengedhetetlen a
weboldalunk működőképességéhez, de vannak olyanok is, amelyeket kikapcsolhat vagy blokkolhat.
Arra törekszünk, hogy elegendő információt szolgáltassunk az általunk használt cookie-websütikről
annak érdekében, hogy megalapozott döntést hozhasson a velünk megosztott információkról.
Ha további kérdése vagy megjegyzése van, forduljon hozzánk az adatvedelem@nutricia.hu email címen.

Mik azok a websütik, azaz cookie-k?
A websüti egy kisebb fájl, amelyet a számítógépére vagy a mobileszközére ment le. A websütinek egyedi
azonosítója van, így lehetővé teszi a webhely számára, hogy emlékezzen a műveletekre és
preferenciákra (például a helyre, a nyelvre, a betűméretre és más megjelenítési beállításokra) egy
bizonyos ideig. Így nem kell újra beírnia az információkat, amikor visszatér a weboldalra, vagy egyik
oldalról a másikra kerül. A websütik segítenek a böngészési élmény testre szabásában is.
Nem minden websüti tartalmaz személyes adatokat, de ha igen, akkor ezt az információt személyes
adatként kezeljük adatvédelmi szabályzatunknak megfelelően. A websüti információkat is személyes
adatokként kezeljük, amennyiben a fiókhoz vagy egyéb kapcsolattartási adatokhoz kapcsolódnak.

A websüti fajtái
A websütiknek kétféle kategóriája létezik: tartós websütik és munkamenet websütik. A tartós websütik
az eszközön maradnak, amíg manuálisan vagy automatikusan nem törlődnek. A munkamenet websütik
addig maradnak a készüléken, amíg bezárja a böngészőt, utána automatikusan törlődnek.

Miért használunk websütiket a Nutricia Online Percentilis kalkulátorban?
A Nutricia Online Percentilis kalkulátorban csak a működéshez feltétlenül szükséges websütiket
használjuk, hogy az egyéni felhasználói fiókján keresztül a kalkulátor funkciót használni tudja.
A Nutricia Online Percentilis kalkulátorban adatgyűjtő, honlap-látogatottságot mérő, vagy harmadik fél
által elhelyezett websütiket nem alkalmazunk.
Az alábbiakban további információkat találhat a használt websütik típusairól.

Feltétlenül szükséges websütik
Ezen websütik szükségesek ahhoz, hogy megfelelően működő kalkulátort nyújthassunk Önnek, lehetővé
téve a kalkulátor által kínált funkciók igénybevételét.

Ha ezek a websütik le vannak tiltva, vagy ha a bejelentkezés ideje alatt törlésre kerülnek, akkor az a
felhasználói fiókból való kilépést eredményezi, és így nem fogja tudni használni a Nutricia Online
Percentilis kalkulátort.

Feltétlenül szükséges websütik listája
Cél
A Nutricia Online
Percentilis kalkulátor
oldalán az Ön saját
felhasználói fiókjába való
belépés lehetővé tétele.

Összegyűjtött adat
típusa
A cookie adatot nem tárol,
csak a belépés tényét
tárolja.

Websüti neve
PHPSESSID

Meddig tárolódik a
websüti?
A böngésző ablak
becsukásakor
automatikusan
törlődik.

Az Ön preferenciái
Mivel a Nutricia Online Percentilis kalkulátor csak annak használatához szükséges websütit alkalmaz,
ennek korlátozása vagy letiltása a felhasználói fiókból való kijelentkezést okozza.
A böngésző beállításainak módosításával korlátozhatja vagy letilthatja a websütiket. Tekintse meg a
böngésző súgójában található releváns információkat, hogy megtudja, hogyan kezelje a websüti
beállításokat.

Kapcsolat
Aemnnyiben további kérdése vagy észrevétele van, forduljon hozzánk az adatvedelem@nutricia.hu
email címen.

