
Cookie szabályzat 
Weboldalunk cookie-kat használ annak érdekében, hogy megkülönböztesse Önt 
weboldalunk többi felhasználójától. Ez segítséget nyújt számunkra, hogy weboldalunk 
böngészése során jobb élményt nyújthassunk Önnek, valamint az oldalunk fejlesztéséhez is 
hasznosak. 

 

A cookie egy betűkből és számokból álló kisméretű fájl, amelyet a böngészőjén vagy 
számítógépe merevlemezén tárolunk, amennyiben engedélyezi. A cookie-k olyan 
információkat tartalmaznak, amelyek a számítógépe merevlemezén kerülnek tárolásra. 

 

Az EU elektronikus hírközlési adatvédelmi irányelve minden weboldal számára előírja, hogy 
hozzájárulást kérjen a cookie-k felhasználók számítógépére történő elhelyezéséhez. A 
CooperVision a hallgatólagos beleegyezés elvét alkalmazza. Mindez lehetővé teszi, hogy a 
hozzájárulásra következtessünk, ha a felhasználó nem tiltja le a cookie-kat. 

 

A következő cookie-kat használjuk: 

Cookie kategória Leírás 

Preferencia 

Ezek lehetővé teszik az oldal számára, hogy megjegyezze a felhasználó 
beállításait, mint például az előnyben részesített nyelvet vagy a régiót, 
ahol a felhasználó tartózkodik. Például, az Ön által használt nyelv 
megjegyzésével az oldal újra azon a nyelven töltődik majd be, amikor 
legközelebb ellátogat rá. 

Amennyiben a preferencia cookie-k le vannak tiltva, a felhasználó 
gyengébb oldalélményben részesül, azonban az oldal továbbra is 
működőképes marad. 

Biztonság 

Ezek hitelesítik a felhasználói bejelentkezést, és védik a felhasználókat 
az adatlopástól (pl. a weboldalon kitöltött űrlapok esetében). 

Ha a biztonsági cookie-k le vannak tiltva, előfordulhat, hogy nem tud 
majd bejelentkezni az oldalra. 

Folyamat 

Ezek az oldalon szerzett navigációs élményben nyújtanak segítséget. 

Amennyiben a folyamat cookie-k le vannak tiltva, előfordulhat, hogy az 
oldal nem fog megfelelően működni. 

Analitika 

A CooperVision Google Analytics cookie-kat használ, amelyek névtelenül 
gyűjtenek adatokat az oldal Ön által történő használatáról. A statisztikai 
adatok betekintést nyújtanak oldalaink használatáról, lehetővé téve 
számunkra, hogy folyamatosan javuló felhasználói élményt 
nyújthassunk. 

Amennyiben a Google Analytics cookie-k le vannak tiltva, az oldal 
változatlanul működik tovább. 



Felhívjuk figyelmét, hogy a jelen weboldalon szereplő tartalom olyan harmadik fél 
forrásaihoz irányító linkeket tartalmazhat, amelyek szintén használnak cookie-kat, ezekre 
azonban nincs befolyásunk. A jelen szabályzat ezért nem vonatkozik harmadik felek 
oldalaira. A cookie-kat letilthatja böngészője beállításain keresztül, ami lehetővé teszi 
bizonyos cookie-k vagy az összes cookie használatára, elutasítására vonatkozó beállításokat. 
Ha azonban böngészője beállításaiban minden cookie-t letilt, előfordulhat, hogy nem tud 
majd hozzáférni oldalunk egy részéhez, vagy egészéhez. 

 


