Cookie (süti) tájékoztató

1. Mi a cookie (süti)?
A cookie-k („sütik”) - a továbbiakban: süti vagy cookie - kis méretű adatcsomagok, amelyeket
az Ön böngészője ment el, amikor a weboldalakat, köztük a www.floriol.hu honlapot - a
továbbiakban: Honlap - látogatja. A sütiket a weboldalak általában a felhasználói élmény
javítására használják oly módon, hogy a weboldal vagy kizárólag a látogatás idejére
(“Munkamenet” sütik, amelyek a böngésző bezárásakor törlődnek) vagy ismételt látogatások
során (“Tartós” sütik) „megjegyzi” a felhasználót. A jelen Cookie (süti) tájékoztató azt
ismerteti, hogy a www.floriol.hu honlapon milyen sütiket használunk és Önnek, mint a
honlap használójának milyen lehetőségei vannak a sütik beállításával kapcsoltosan.
Tájékoztatjuk, hogy a cookie-kat nem használjuk az Ön személyének közvetlen azonosítására
alkalmas információk tárolására. Amennyiben személyes adatoknak minősülő adatokat
kezelünk, ezt az Adatvédelmi tájékoztatónkkal összhangban tesszük. Lehetnek olyan esetek,
amikor harmadik fél cookie-ját használjuk. Kérjük, hogy harmadik fél sütijei tekintetében a
harmadik félnél tájékozódjanak az adatkezeléssel kapcsolatban, ugyanis a harmadik fél
adatkezelésére nincsen ráhatásunk.
2. A honlapunk az alábbi sütiket használja
I.

Feltétlenül szükséges sütik
Ezek a cookie-k a Honlap megfelelő működéséhez szükségesek.

Süti neve
PHPSESSID

cookieControlPrefs

Localization_lang

Süti célja
Ez a cookie szükséges ahhoz,
hogy weboldalunk
felismerhesse Önt, amikor
visszalátogat webhelyünkre.
Felhasználói munkamenet
létrehozására, valamint egy
ideiglenes cookie-n keresztül
történő adattovábbításra
használjuk, melyet általában
munkamenet-cookie-nak
neveznek. Mivel a PHPSESSID
cookie-nak nincs érvényességi
ideje, a kliens bezárásakor
eltűnik.
Eltárolja a felhasználó
sütikezelési nyilatkozatát az
adott domain-en.
A felhasználói beállítások
tárolásához, mint pl. preferált
nyelv, keresési találatok

Érvényességi ideje
a használat idejére

1 év

1 év

számának megjelenítése egy
oldalon, Google SafeSearch
filter aktiválva van-e.

II.

Statisztikai sütik

Ezek a cookie-k lehetőséget biztosítanak arra, hogy statisztikai adatokat kapjunk a honlap
látogatójáról.
Süti neve
_ga

Süti célja
Egyedi azonosítót hoz létre,
amely statisztikai adatokat
készít arról, hogy a látogató
hogyan használja a weboldalt.

Érvényességi ideje
2 év

3. Süti elfogadása és törlése
Tájékoztatjuk, hogy Ön a honlapunk első alkalommal történő látogatása során megjelenő tájékoztató
ablakban a süti elfogadásával azt fogadja el, hogy a használt böngészőjében, informatikai eszközén a
Honlap üzemeltetőjének a süti használatát az Ön által testreszabott módon engedélyezte. Ha a sütik
használatát nem kívánja elfogadni, úgy egyrészt ezt megteheti a www.floriol.hu honlapon történő
első látogatás alkalmával. Amennyiben a sütiket elfogadta, úgy ezt követően a böngészőjében a sütik
elhelyezését letilthatja valamennyi sütire vonatkozóan, valamint az egyes sütiket a saját
böngészőjéből is törölheti.
Ennek módja minden egyes böngészőnél más és más. Kérjük, a további információkért tekintse meg
a böngészője “Segítség” menüpont alatti tájékoztatóját.
Ha többet szeretne tudni a sütikről, úgy további információkat talál a www.youronlinechoices.com
weboldalon.
Kérjük, hogy a Facebook süti tájékoztatóját https://www.facebook.com/policies/cookies/ és a
Google süti tájékoztatóit is figyelmesen tanulmányozza át https://policies.google.com/privacy?fg=1;
https://policies.google.com/technologies/cookies?fg=1 .

