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A Cookie-irányelvekről
Ez a cookie-irányelv elmagyarázza, hogy mik a cookie-k és hogyan használjuk őket, milyen
típusú sütiket használunk, azaz a cookie-k segítségével gyűjtött információkat, és hogyan
használják ezeket az információkat, valamint hogyan lehet szabályozni a cookiebeállításokat. Az Ön személyes adatainak felhasználásával, tárolásával és biztonságával
kapcsolatos további információkért tekintse meg adatvédelmi irányelveinket.
Webhelyünkön bármikor megváltoztathatja vagy visszavonhatja beleegyezését a Cookienyilatkozatba.
Tudjon meg többet arról, kik vagyunk, hogyan veheti fel velünk a kapcsolatot és hogyan
dolgozunk fel személyes adatokat az Adatvédelmi irányelvekben.
Az Ön hozzájárulása a következő domainekre vonatkozik: www.alicedesign.hu

Mik is azok a cookie-k?
A cookie-k apró szöveges fájlok, amelyeket apró információk tárolására használnak.
Amikor Ön a webhelyet betölti a böngészőbe, azokat a készülékén tárolják és zek a cookiek segítenek bennünket abban, hogy a webhely megfelelően működjön, biztonságosabbá
váljon, jobb felhasználói élményt nyújtsanak és megértsük a webhely teljesítményét,
valamint elemezhessük, mi működik és hol szükséges javítani.

Hogyan használjuk a cookie-kat?
Ahogy az online szolgáltatások többsége, úgy weboldalunk is első és harmadik féltől
származó sütiket használ több célra. Az első féltől származó sütik többnyire a webhely
megfelelő működéséhez szükségesek, és nem gyűjtenek semmilyen személyazonosításra
alkalmas adatot.

A weboldalunkon használt harmadik féltől származó sütik elsősorban arra szolgálnak,
hogy megértsék a webhely teljesítményét, a weboldalunkkal való interakcióját, illetve a
szolgáltatásaink biztonságának megőrzését, valamint az Ön számára releváns hirdetések
nyújtását, és összességében egy jobb és továbbfejlesztett felhasználót biztosítsanak
Önnek.

Milyen fajta cookie-kat használunk?
Alapvető fontosságú: Egyes sütik elengedhetetlenek ahhoz, hogy Ön megtapasztalhassa
webhelyünk teljes funkcionalitását. Lehetővé teszik a felhasználói munkamenetek
fenntartását és a biztonsági fenyegetések megelőzését. Nem gyűjtenek és nem tárolnak
semmilyen személyes információt. Például ezek a sütik lehetővé teszik, hogy
bejelentkezzen a fiókjába, termékeket vegyen fel a kosárba, és biztonságosan fizessen.
Statisztika: Ezek a cookie-k olyan információkat tárolnak, mint a webhely látogatóinak
száma, az egyedi látogatók száma, a weboldal mely oldalai kerültek felkeresésre, a
látogatás forrása stb. Ezek az adatok segítenek megérteni és elemezni a webhely
teljesítményét és ahol fejlesztésre szorul.
Marketing: Weboldalunk hirdetéseket jelenít meg. Ezeket a sütiket arra használjuk, hogy
személyre szabhassuk az Ön számára megjelenített hirdetéseket, hogy azok számodra
értelmesek legyenek. Ezek a sütik segítenek nyomon követni ezen hirdetési kampányok
hatékonyságát. Az ezekben a sütikben tárolt információkat a harmadik fél
hirdetésszolgáltatói felhasználhatják arra is, hogy hirdetéseket jelenítsenek meg Önnek a
böngésző más webhelyein is.
Funkcionális: Ezek a cookie-k segítenek bizonyos nem alapvető funkciók működésében a
weboldalunkon. Ezek a funkciók magukban foglalják a tartalom, például videók
beágyazását, vagy a weboldal tartalmának megosztását a közösségi média platformokon.
Preferenciák: Ezek a cookie-k segítenek minket tárolni az Ön beállításait és böngészési
beállításait, például a nyelvi beállításokat, hogy Ön jobb és hatékonyabb tapasztalatokat
szerezzen a jövőbeni webhelylátogatásokról.

Hogyan szabályozhatom a cookie beállításokat?

Ha később úgy dönt, hogy módosítja a beállításokat a böngészési munkamenet során,
kattintson a képernyőn az "Adatvédelem és a sütikre vonatkozó irányelvek" fülre. Ez
ismét megjeleníti a beleegyezésről szóló értesítést, amely lehetővé teszi a beállítások
megváltoztatását vagy a beleegyezés teljes visszavonását.
Emellett a különböző böngészők különböző módszereket biztosítanak a weboldalak által
használt sütik blokkolásához és törléséhez. A böngésző beállításait megváltoztathatja a
sütik letiltásához / törléséhez. Ha többet szeretne megtudni a sütik kezeléséről és
törléséről, látogasson el a wikipedia.org, www.allaboutcookies.org oldalra.

