Cookie-szabályzat
A GSK cookie-k segítségével biztosít
jobb felhasználói élményt a
webhelyeinket (köztük a
mobilalkalmazásainkon keresztül
elérhető webhelyeket) felkereső
látogatóknak, ezért hozta létre ezt a
Cookie-szabályzatot.
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A GSK cookie-k segítségével biztosít jobb felhasználói
élményt a webhelyeinket (köztük a mobilalkalmazásainkon
keresztül elérhető webhelyeket) felkereső látogatóknak,
ezért hozta létre ezt a Cookie-szabályzatot. Ebben
a szabályzatban bemutatjuk a cookie-k működését,
és leírjuk, hogyan használjuk őket a webhelyeinken.
A cookie-k apró fájlok, amelyek betűk és számok
sorozatából állnak, és a weboldalak mögött álló
szerverek helyezik el őket a számítógépen. A cookie-k
segítségével a webhely tulajdonosa képes
megkülönböztetni egymástól a különböző
felhasználókat. A cookie-k nem alkalmasak kódok
futtatására, sem vírusok telepítésére, mivel nem
biztosítanak hozzáférést a merevlemezhez. A cookie-k
tárolásával nem férünk hozzá a felhasználók
merevlemezén tárolt információkhoz.

A GSK webhelyein használt cookie-k által biztosított
adatokat különböző célokra használjuk. Vannak közöttük:

Működéshez szükséges cookie-k
Ezek a cookie-k elengedhetetlenek ahhoz, hogy
Ön eljuthasson a webhely különböző részeire, és
használhassa a funkcióit, például belépjen a jelszóval
védett részekre vagy tételeket helyezzen a
bevásárlókosarába.

Teljesítményjavító cookie-k
Ezek a cookie-k információt gyűjtenek arról, hogy
a látogatók hogyan használják a webhelyet, például
melyik oldalt nyitják meg a legtöbben, és hogy milyen
hibaüzenetek jelennek meg. Ennek célja, hogy
folyamatosan fejleszthessük a webhelyek működését.

Funkcionális cookie-k
Ezek a cookie-k lehetővé teszik, hogy a webhely
megjegyezze az Ön választásait, például felhasználónevét,
nyelvét és régióját, amelyek révén a webhely praktikusabb
felhasználói élményt nyújthat Önnek.

Célzást segítő és hirdetési célú cookie-k
Ezek a cookie-k arra szolgálnak, hogy az Ön számára
relevánsabb, érdeklődési köreinek megfelelő tartalmakat
jeleníthessünk meg Önnek.

Vállalatunk nem engedélyezi harmadik felek hirdetéseit
a weboldalunkon, de az olyan hirdetőkre, amelyek
számára az internetszolgáltatók engedélyezik a
hirdetések internetes böngészés során történő
megjelenítését, nincs befolyásunk.
A GSK jogszabály szerint köteles hozzájárulást kérni
Öntől minden olyan cookie használatához, amely nem
feltétlenül szükséges a webhely működéséhez.

A cookie-k letiltása
Ha Ön nem fogadja el ezeket a cookie-kat, vagy később
meggondolja magát, bármikor letilthatja őket:
1. Kattintson a cookie ikonra, amely minden weboldalunk
jobb alsó sarkában megtalálható. Így néz ki:

; vagy
2. Módosítsa a böngésző és/vagy a mobileszköz
beállításait úgy, hogy ez a webhely ne menthessen
cookie-kat a számítógépére vagy mobileszközére.
A cookie-k kezelésével kapcsolatos további
információkért olvassa el a böngésző súgójának
releváns részét, nézze meg mobileszköze beállításait
vagy keresse fel a www.aboutcookies.org oldalt, amely
részletes információkat biztosít a népszerű böngészők
által a cookie-k kezeléséhez kínált
lehetőségekről. Tájékoztatjuk, hogy webhelyeink
bizonyos részei nem fognak megfelelően működni,
ha letiltja a cookie-kat.

