COOKIE TÁJÉKOZTATÓ
Ez a weboldal különböző kategóriájú cookie-kat, vagy más néven sütiket használ (az Ön
hozzájárulásától függően, ha az szükséges) az Ön eszközén, hogy felismerje az eszköz
böngészőjét, amíg az adott cookie érvényes. A cookie-kra vonatkozó irányelv minden olyan
termékre vagy szolgáltatásra vonatkozik, amely hivatkozik erre a tájékoztatóra vagy
hivatkozásként beépíti azt.
A honlap üzemeltetője:
Név: EXELTIS Magyarország Kft.
Székhely: 1011 Budapest, Fő utca 14-18. 2. em.
Cégjegyzékszám: 01-09-915412
Elérhetősége: hello@osztrogenmentes.hu
Kérjük figyelmesen olvassa el ezt a tájékoztatót az oldal használata előtt. Itt megismerheti,
hogy hogyan használjuk a cookie-kat és hogyan kezelheti őket.

1. Mi az a “cookie”?
A cookie egy olyan kis fájl, amelyet weboldalunk arra kér, hogy böngészője átmenetileg
tárolja az eszközén (számítógép, okostelefon, táblagép stb.), amikor meglátogatja ezt a
weboldalt. A cookie szót ebben az irányelvben más digitális mérési technológiákra is
használják, például a web-jelzőkre.
A cookie-knak köszönhetően személyre szabott felhasználói élményt kínálunk az Ön
igényeinek leginkább megfelelő, testreszabott weboldalakon keresztül. A jelen irányelvben
megjelölt harmadik féltől származó sütiket is használunk hirdetési és
marketingtevékenységünk érdekében, amelyek a meglátogatott webhely domainjétől eltérő
domainből származó cookie-k. Egyes cookie-k fontosak a funkcionalitás szempontjából, és
automatikusan aktiválódnak, amikor meglátogatja a weboldalt. Más sütik lehetővé teszik
számunkra, hogy olyan szolgáltatásokat és funkciókat nyújtsunk Önnek, amelyek a
legjobban megfelelnek az Ön igényeinek, és testre szabhassuk szolgáltatásunkat a weboldal
egyszerű és gyors működtetése érdekében.

2. Hogyan juthat információhoz?
Az első alkalommal, amikor belép weboldalunkra, egy tájékoztató sávon keresztül
informáljuk Önt a Cookie-k használatáról és a kapcsolódó kategóriákról. Az egyes sütiket az
alábbiakban ismertetjük.

3. Válasszon cookie-jaink közül
A következő szakaszban tájékoztatjuk Önt a weboldalunkon használt cookie-król. Ha nem
ért egyet az egyes sütik beállításával, akkor a böngészője beállításaiban tudja deaktiválni az
egyes cookie-kat az alábbiak szerint.
A legtöbb böngésző is lehetőséget biztosít egy adott webhelyről származó cookie-k
megtekintésére, kezelésére, törlésére és letiltására. Ne feledje, ha törli az összes cookie-t,
akkor a bennük tárolt beállítások is elvesznek, beleértve a cookie-k fogadásának letiltását,
mivel ez a funkció is megköveteli a cookie-k elhelyezését az eszközön. Az alábbiakban
útmutatást talál arról, hogy a legelterjedtebb böngészőkben hogyan szabályozhatja a cookiek használatát.
• Google Chrome (https://support.google.com/chrome/answer/95647)
• Mozilla Firefox (https://support.mozilla.org/hu/kb/weboldalak-altal-elhelyezettsutik-torlese-szamito)
• MacOS Safari (https://support.apple.com/hu-hu/HT201265)
• Microsoft Internet Explorer (https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windowsinternet-explorer-delete-manage-cookies)

4. Milyen cookie-kategóriákat használ ez a weboldal és milyen cél(ok)ra?
Az alábbi cookie kategóriákat használjuk weboldalunkon:
• Nélkülözhetetlen sütik
• Marketing célú sütik
• Közösségi média sütik
• Analitikai célú és teljesítménynövelő sütik
A tárolási idő szerint kétféle kategóriát különböztetünk meg. Az állandó sütik a felhasználó
számítógépén vagy készülékén tárolódnak a honlap meglátogatása után is. Ezek a
beállítások vagy preferenciák megőrzésére szolgálnak, hogy javítsák a honlap használatát a
következő látogatáskor. Egyes ilyen cookie-kat jogosult harmadik felek biztosíthatnak. A
munkamenet sütik ideiglenesen tárolódnak eszközén, kizárólag az Ön aktuális látogatására
vonatkoznak és a munkamenet végével, valamint a böngésző bezárásával automatikusan
törlődnek számítógépéről.
4.1. Nélkülözhetetlen sütik lehetővé teszik felhasználóink számára a webhelyen történő
böngészést és az oldal funkcióinak használatát. Ezeket a sütiket nem lehet kikapcsolni a
rendszereinkben. Ezek nélkül a sütik nélkül a honlap funkciói, nem, vagy nem megfelelően
működnek.
A néllkülözhetetlen sütik az alábbi célokat támogatják:
• Biztosítják, hogy a weboldal funkciói megfelelően működjenek,
• Lehetővé teszik, hogy egy űrlap kitöltése során megadott információkat vagy
információkat mentsen (pl. konfiguráció mentése)
• A weboldal megjelenését az Ön igényei szerint alakítják (nyelv, formátum stb.)
• Bejelentkezéskor biztonsági intézkedéseket tegyen
Beállíthatja böngészőjét, hogy blokkolja vagy figyelmeztesse Önt ezekre a sütikre, de
nehézségekkel szembesülhet a weboldal vagy annak szolgáltatásai elérése során.
A weboldalunkon használt nélkülözhetetlen sütik leírását itt találja:
Cookie: XSRF-TOKEN
Szolgáltató: EXELTIS Magyarország Kft.
Cél: Honlapon történő böngészés biztonságának biztosítása
Tárolási idő: 1 nap
4.2. Az Analitikai célú sütik információkat gyűjtenek arról, hogy a felhasználók hogyan
használják weboldalunkat és a felhasználó internetes tevékenységeiről. Segítenek javítani
weboldalunk funkcióit, megnézni a felhasználókat leginkább érdeklő területeket, és többet
megtudni hirdetési kampányaink hatékonyságáról. Mindez segít abban, hogy a
felhasználóink igényeiknek leginkább megfelelő szolgáltatásokat és funkciókat kínáljuk.
Az analitikai célú és teljesítménynővelő sütiket arra használjuk, hogy:
• Statisztikákat készítsenek weboldalunk használatáról,
• Hirdetési kampányaink hatákonyságát nyomon kövessék,
• Vizsgálják a személyhez nem köthető weboldalunkon tanusított felhasználói
magatartást, és ezáltal javítsák a felhasználói élményt.
Egyes analitikai célú cookie-kat jogosult harmadik felek biztosítanak, de mi nem engedjük,
hogy a cookie-kat a fent említettektől eltérő célokra használják.
A weboldalunkon használt analitikai célú sütik leírását itt találja:
Cookiek: Google Analytics (Universal Analytics, GA4)

Cél (ok): Ezeket a sütiket a Google Analytics használja platformunk teljesítményének
mérésére. Ez azonosítja a webhely minden felhasználóját, és információkat tárol, például a
munkamenet időtartamát és a megtekintett oldalakat. A felhasználó tényleges
személyazonosságáról nem továbbít vagy tárol információt.
Tárolási idő:
_ga; _ga_#: 2 év
_gat; _gid: 1 nap
Cookie-kezelés: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/
Cookiek: Google Tag Manager
Cél (ok): Címkekezelő rendszer, amely kezeli és frissíti a weboldalakon és a
mobilalkalmazásokban található címkéket és kódrészleteket.
Tárolási idő: munkamenet.
Cookie-kezelés: https://www.google.com/policies/privacy/
Cookie: YouTube
Cél(ok): Ezek a cookie-k teszik lehetővé, hogy a honlapunkon beépített youtube
videoanyagokat megtekintsék, csak a megtekintett videoanyagokra és a lejátszó
megtekintési számára gyűjtenek információkat.
Tárolási idő: munkamenet.
Cookie-kezelés: https://www.google.com/policies/privacy/
4.3 Marketing/Közösségi Média cookiek, beleértve az újracélzó sütiket, lehetővé teszik
számunkra, hogy érdekesebb ajánlatokat nyújtsunk felhasználóink számára. Az újracélzó
sütiket a böngésző munkamenetei alatt a felhasználó eszközén tároljuk. Lehetővé teszik
termékeink reklámozását a partnerek és a közösségi média oldalain azoknak a
felhasználóknak, akik érdeklődtek termékeink iránt. A reklámok elhelyezése teljesen anonim
módon történik cookie technológia alapján. Személyes adatok (mint például IP-cím)
tárolására nem kerül sor, és a felhasználói profilokat sem kapcsoljuk össze az Ön
személyes adataival.
A marketing és közösségi média sütiket az alábbi célokra használjuk:
• olyan hirdetéseket küldjünk Önnek, amelyek jobban megfelelnek az Ön igényeinek
(személyre szabott hirdetés)
• javítsuk a kommunikációnkat azáltal, hogy hirdetések útján újra felvesszük a
kapcsolatot az érdeklődőkkel
• Elemezze a weboldalunk használatát prediktív hirdetésekhez
A weboldalunkon használt marketing és közösségi média sütik leírását itt találja:
Cookiek: Google AdSense (_gcl_au; IDE; pagead/1p-user-list/#)
Cél (ok): A Google AdSense a Google hirdetési rendszere, amelyben a hirdetők bizonyos
kulcsszavakat kínálnak, így hirdetéseik megjelennek a Google keresési eredményeiben. Az
online hirdetéskövető cookie-k nyomon követik a kampányok eredményeit, és releváns
online hirdetéseket mutatnak Önnek az alapján, amit megnéztek és rákattintottak (beleértve
a weboldalunkat is).
Tárolási idő:
_gcl_au: 3 hónap
IDE: 1 év
pagead/1p-user-list/#: munkamenet
Cookie-kezelés: https://www.google.com/policies/privacy/
Cookie: Facebook Pixel
Cél (ok): A cookie-k lehetővé teszik a Facebook számára, hogy Facebook termékeket
kínáljon Önnek, és megértse az Önről kapott információkat, beleértve az információkat más
webhelyek és alkalmazások használatáról, függetlenül attól, hogy regisztrált vagy
bejelentkezett. A felhasznált sütik információkat tárolnak weboldalunk meglátogatott

oldalairól, valamint azokról a hirdetési kampányokról, amelyeken meglátogatta vagy
rákattint.
Tárolási idő: munkamenet.
Cookie-kezelés: https://www.facebook.com/policies/cookies/

5. Adatfeldolgozók
Tárhelyszolgáltató
Név: Giant Advertising Kft.
Székhely: 1136 Budapest, Balzac u. 12. fsz. 3.
Tárolás helye: 1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22., 3. em.
Google
Google Ireland Ltd.
Gordon House
Barrow Street, Dublin 4
Ireland
Facebook
Meta Platforms Ireland Ltd.
4 Grand Canal Square
Grand Canal Harbour, Dublin 2
Ireland
A fenti adatfeldolgozókon keresztül adattovábbítás történik harmadik országba
(Egyesült Államokba).

